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JOGSZABÁLYOK

2009. évi I.
törvény

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény módosításáról*

1. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 7. §-ának (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Írásbeliséghez kötött a szolgálati viszony létesíté-
sére, szünetelésére, módosítására és megszüntetésére, az
állomány tagjának kinevezésére, alacsonyabb beosztásba
helyezésére, elõléptetésére, elismerésére, illetménybeso-
rolására, 109/B. § (2) bekezdése szerinti illetmény-meg-
állapítására, beiskolázására, áthelyezésére, vezénylésére,
megbízására, helyettesítésére, valamint alkalmasságára
vonatkozó nyilatkozat, a teljesítményértékelés, a minõsí-
tés, a vezetõi értékelés, a fegyelmi, a kártérítési határozat,
továbbá a külön törvény szerinti vagyonnyilatkozatról,
valamint a nemzetbiztonsági ellenõrzéshez való hozzájá-
rulásról és az ellenõrzés eredményérõl készült irat.”

2. § A Hjt. 46. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az állomány tagja szolgálatát a külön jogszabály-
ban meghatározott beosztásokban, az e törvény 2. §-ának
(10) bekezdésében meghatározott szervezeti egységben,
továbbá az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továb-
biakban: NATO) parancsnokságain és hivatalainál, vala-
mint az Európai Unió (a továbbiakban: EU) katonai szer-
veiben és az EU által indított mûveletekben, továbbá a
NATO vagy az EU érdekében feladatokat végrehajtó, Ma-
gyarországra települõ többnemzeti katonai szervezeteknél
a Magyar Köztársaság részére biztosított beosztásokban
teljesíti.”

3. § A Hjt. 47. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A más szervnél teljesített szolgálat megszünteté-
sére – a munkavállaló beleegyezése nélkül – a miniszter és
az érintett szerv vezetõjének megállapodása alapján kerül-
het sor. Ez esetben a Honvédség az állomány tagját az elõ-
meneteli szabályok figyelembevételével, illetve – a 88. §
(9) bekezdésére tekintettel – viselt rendfokozatának meg-
felelõen köteles beosztásba, vagy annak jogosultsága ese-
tén szolgálati nyugállományba helyezni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. február 16-i ülésnapján fogadta el.

4. § A Hjt. 53. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az ideiglenesen megüresedett szolgálati beosztás
ellátásával, a szolgálati beosztás, továbbá a közszolgálati,
illetve a közalkalmazotti jogviszony keretében ellátható
munkakör ellátásában tartósan akadályozott személy he-
lyettesítésével, valamint az állomány tagjának szolgálati
beosztásához nem tartozó feladatkör ellátásával az állo-
mány arra alkalmas tagja átmenetileg megbízható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati beosztások ellá-
tására, illetve a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó helyet-
tesítésre szóló megbízás az eredeti beosztás ellátása mel-
lett vagy az ellátása alóli mentesítéssel történhet. Közszol-
gálati, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében ellát-
ható munkakörökhöz kapcsolódó helyettesítés csak ere-
deti beosztás ellátása mellett történhet. A megbízás idõtar-
tama az egy évet nem haladhatja meg. Az egy havi idõtar-
tamot meg nem haladó megbízáshoz az állomány tagjának
beleegyezése nem szükséges. A szolgálati beosztáshoz
nem tartozó feladatkörrel való megbízás nem esik az egy
éves idõkorlátozás alá.

(3) Ha az állomány megbízott tagját az eredeti beosztás
ellátása alól mentesítették, részére a megbízással betöltött
beosztás szerinti illetmény jár, amely nem lehet kevesebb
az eredeti illetményénél.

(4) Ha az állomány megbízott tagja az eredeti beosztása
ellátása mellett teljesíti a megbízást, részére az illetmény-
alap 25–100%-ig terjedõ megbízási díj jár. A szervezet-
szerû függetlenített helyettesnek a parancsnoka, valamint
a parancsnoknak a hiányzó beosztottja helyettesítéséért
díjazás nem fizethetõ. A helyettesítésért járó díjazás több
személy helyettesítése esetén sem haladhatja meg az illet-
ményalap 100%-át.”

5. § A Hjt. 62. §-ának (1) bekezdése a következõ i) pont-
tal egészül ki:

[(1) A törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány
tagjának a szolgálati viszonya:]

„i) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek-
rõl szóló törvényben meghatározott, jogviszony megszû-
nését eredményezõ esetekben,”

6. § A Hjt. 88. §-ának (9) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(9) Az e törvény szerinti minõsítést, teljesítményérté-
kelést és vezetõi értékelést nem kell elkészíteni a Tábori
Lelkészi Szolgálat, a katonai ügyészségek szakállományá-
ról, valamint a 46. § (3) bekezdés a) és az f)–l) pontjában
meghatározott szervezeteknél szolgálatot teljesítõkrõl. Az
állomány e körbe tartozó tagjairól a személyi értékelést
a rájuk vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott
módon kell végrehajtani.”
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7. § A Hjt. a következõ 109/B. §-sal egészül ki:
„109/B. § (1) Az állomány tagja illetményét – a (3) be-

kezdésben foglaltak kivételével – az állományilletékes pa-
rancsnok állapítja meg.

(2) Az illetmény-megállapítás magában foglalja a szol-
gálati viszony létesítésekor, valamint a szolgálati viszony-
nak az 50. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti módosítása-
kor, valamint új illetményelemre való jogosultság eseté-
ben az állomány tagja 106. § (1) bekezdés szerinti illet-
ményelemeinek megállapítását, a beosztási illetménynek
a 108. § (3) bekezdése szerinti magasabb összegben tör-
ténõ megállapítását, az illetménypótlékra való jogosult-
ságnak, illetõleg alsó-felsõ határral rendelkezõ pótlék ese-
tében a pótlék összegének megállapítását, felemelését,
valamint kiegészítõ illetményekre való jogosultság meg-
állapítását.

(3) Ha az állomány tagja illetményének összegében
a (2) bekezdéstõl eltérõ ok miatt következik be változás,
akkor – illetmény-megállapítás helyett – az illetményvál-
tozásban érintettek számára az állományilletékes katonai
szervezet személyügyi szerve értesítést készít.”

8. § A Hjt. a következõ 113. §-sal egészül ki:
„113. § A NATO vagy az EU érdekében feladatokat

végrehajtó, Magyarországra települõ többnemzeti katonai
szervezetnél az állomány szolgálatot teljesítõ tagja a szer-
vezetnél teljesített szolgálat idõtartamára szövetségesi
együttmûködési pótlékra jogosult, melynek havi mértéke
a beosztási illetmény 50%-a.”

9. § (1) A Hjt. 114. §-a (1) bekezdésének e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) Az egyéb illetménypótlékok az illetményalap
%-ában meghatározva a következõk:]

„e) tûzszerész pótlék óránként 4,7–15%;”

(2) A Hjt. 114. §-a (1) bekezdésének s) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(1) Az egyéb illetménypótlékok az illetményalap
%-ában meghatározva a következõk:]

„s) a kórházban, krónikus egészségügyi és rehabilitá-
ciós intézetben három mûszakban foglalkoztatott katona
orvos, egészségügyi tiszt, tiszthelyettes, tisztes délutáni,
illetõleg éjszakai pótlékának óránkénti mértéke a délutáni
mûszakban 0,5–0,75%, az éjszakai mûszakban pedig
1,0–1,5%;”

10. § A Hjt. 116. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A jogalap nélkül kifizetett, 106. § (1) bekezdése
szerinti illetmény 60 napon belül írásbeli felszólítással
vagy fizetési meghagyással az állomány tagjától visszakö-
vetelhetõ. A 12. § (1) bekezdése szerinti elévülési idõn be-
lül visszakövetelhetõ a jogalap nélkül felvett illetmény, ha
annak jogtalanságáról az állomány tagja tudott vagy tudnia
kellett volna.

(4) A Honvédség az állomány tagjának szolgálati viszo-
nyával összefüggõ egyéb tartozásának, továbbá a 106. §
(1) bekezdése szerinti illetményen túl minden egyéb, jog-
alap nélkül kifizetett pénzbeli juttatásnak megtérítésére
irányuló igényét írásbeli felszólítással vagy fizetési meg-
hagyással a 12. § (1) bekezdése szerinti elévülési idõn
belül érvényesítheti.”

11. § A Hjt. 117. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés alapján visszatartott távolléti díjat
kamataival utólag ki kell fizetni, ha a fegyelmi vagy bünte-
tõeljárást a fegyelmi, illetve a büntetõjogi felelõsség meg-
állapítása nélkül szüntetik meg.”

12. § A Hjt. 138. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A szolgálati viszony megszüntetése, továbbá a le-
fokozás fenyítést tisztre – ezredes kivételével –, zászlósra,
tiszthelyettesre a Honvéd Vezérkar fõnöke, az ennél ala-
csonyabb rendfokozatúakra pedig az állományilletékes
parancsnok szabhat ki.”

13. § A Hjt. 204. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) Ha a hivatásos katona a nyugdíjalap számításának
idõszakában a 117. § (1) bekezdése szerint – illetmény
helyett – csökkentett távolléti díjat kapott, a nyugdíjalapját a
csökkentés figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani.”

14. § A Hjt. a következõ 210/A. §-sal egészül ki:
„210/A. § Az állomány olyan tagja, vagy a hivatásos

állományból nyugállományba helyezett olyan személy
elhalálozása esetén, akinek a szolgálati nyugdíját a felsõ
korhatár elérése elõtt nem, vagy csökkentett mértékben
folyósították, a 209. § (1) bekezdésében meghatározott
közeli hozzátartozói a teljes szolgálati nyugdíj alapján
jogosultak a hozzátartozói nyugellátásra.”

15. § A Hjt. a következõ 239/A. §-sal egészül ki:
„239/A. § (1) A sírhely földrajzi fekvése szerint illeté-

kes hadkiegészítõ parancsnok a hõsi halottá minõsítettek
sírjai esetében – a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló tör-
vény eltérõ rendelkezése hiányában – a sírgondozási fel-
adatokat a sírhely földrajzi fekvése szerinti legközelebbi
katonai szervezet parancsnoka, vagy az általa kijelölt, alá-
rendeltségébe tartozó parancsnok útján, annak tevékeny
közremûködésével látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti parancsnok köteles a hõsi
halottá minõsítettek sírhelyeinek állapotát folyamatosan
ellenõrizni, állagának megóvásáról gondoskodni, ennek
érdekében a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos javas-
latokat a területileg illetékes hadkiegészítõ parancsnokság
részére haladéktalanul megtenni.”

16. § (1) A Hjt. 287. §-a (1) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
részletesen szabályozza:]

„b) a más szervhez történõ vezénylésre (a vezénylésre vo-
natkozó megállapodás megkötésének kezdeményezésére, a
vezénylésre kerülõk kiválasztására, a vezénylésre vonatkozó
megállapodás kötelezõ tartalmi elemeire, a Honvédségre és a
más szerv közötti együttmûködés feladataira, a költségek vi-
selésére) vonatkozó szabályokat, valamint”

(2) A Hjt. 287. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
szabályozza:]

„e) az illetmény, a túlszolgálati díj, a végkielégítés, a
leszerelési segély, a jubileumi jutalom, a külön juttatás, a
szabadságmegváltás megállapításával, folyósításával, az
illetménypótlékok és a megbízási díj jogosultságával,
megállapításával, kifizetésével, valamint a toborzópénz
visszafizetésével kapcsolatos szabályokat, továbbá az
illetménygazdálkodás rendjét;”

(3) A Hjt. 287. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
szabályozza:]

„i) a külföldi szolgálattal, azon belül különösen a mûvele-
ti területen ellátott szolgálattal, a különféle típusú külföldi
szolgálatot teljesítõk ellátásával, többletjuttatásaival (ellát-
mányával és egyéb költségtérítéseivel), a külföldi munkavég-
zéssel, a fegyelmi eljárás rendjével kapcsolatos szabályokat;”

(4) A Hjt. 287. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészség-
ügyért felelõs miniszterrel együttes rendeletben szabá-
lyozza a Magyar Honvédségnél alkalmazandó védõoltá-
sokra vonatkozó szabályokat.”

17. § (1) E törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ nap-
ján lép hatályba azzal, hogy a Hjt. e törvény 8. §-a által
megállapított 113. §-a, valamint a Hjt. e törvény 9. §-a által
megállapított 114. § (1) bekezdés e) pontja alapján megha-
tározott mértékû pótlékokat 2009. január 1-jétõl kell alkal-
mazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a Hjt. 287. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegé-
ben az „a törvény hatálybalépését követõ három hónapon
belül” szövegrész, valamint a 287. § (2) bekezdés a) pont
aa) alpontja,

b) a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 5. §-ának
(4)–(5) bekezdése,

c) a Hft. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja,
d) a Hft. 9. §-ának (3) bekezdése.

(3) Ez a törvény 2009. augusztus 1-jén a hatályát veszti.

18. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Hjt. 68. §-ának (1) bekezdésében a „szolgálati

viszony megszûntekor” szövegrész helyébe a „szolgálati
viszony megszûnése napján” szöveg, a 123. §-ának máso-
dik mondatában a „111–112. §-okban” szövegrész helyé-
be a „111–113. §-okban” szöveg, a 232. §-ának (2) bekez-
désében a „nyugdíjasotthonban” szövegrész helyébe
a „személyes gondoskodást is nyújtó intézményben” szö-
veg,

b) a Hft. 2. §-ának e) pontjában a „fõtitkár” szövegrész
helyébe az „igazgatási feladatot ellátó szervezeti egység
vezetõje (a továbbiakban: fõtitkár)” szöveg, a 48. §-ának
(1) bekezdésében az „e)–g) pontja” szövegrész helyébe az
„e)–g) pontja, valamint a 96. § (3) bekezdése” szöveg lép.

19. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg „Az ok-
tatók jogai és kötelezettségei” alcímet megelõzõen a Hft.
a következõ 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § A más katonai szervezetnél beosztást betöltõ és
a katonai felsõoktatási intézménynél megbízási szerzõdés-
sel foglalkoztatott óraadó oktatókat a katonai felsõoktatási
intézmény nemzetvédelmi és katonai alap- és mesterkép-
zési szakjainak akkreditációja során – az Ftv. 83. §-ának
(4) bekezdésétõl eltérõen – teljes munkaidõben foglalkoz-
tatott oktatóként kell figyelembe venni.”

20. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Hft.
12. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezések lépnek:

„(1) A szenátusi véleményezést követõen a rektor-
helyettest, a dékánt, a fõtitkárt és a gazdasági (fõ)igazgatót
határozott idõre a miniszter bízza meg, illetve nevezi ki.

(2) Rektorhelyettesi kinevezést vagy megbízást, dékáni
kinevezést egyetemi tanár, egyetemi docens, fõiskolai
tanár, dékán-helyettesi megbízást fõiskolai docens is kap-
hat.”

21. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Hft.
15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hjt. 41. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel
a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett miniszté-
rium ösztöndíjszerzõdést csak olyan személlyel köthet, aki
kizárólag magyar állampolgársággal rendelkezik.”

22. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Hft.
31. §-ának (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[(3) A fegyveres szerv egyoldalúan akkor bonthatja fel
az ösztöndíjszerzõdést, ha]

„c) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztériummal kötött ösztöndíjszerzõdés alapján tanul-
mányokat folytató ösztöndíjas hallgató más állam állam-
polgárságát megszerzi.”

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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HATÁROZATOK

Az Országgyûlés
5/2009. (II. 27.) OGY

határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ

további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésrõl
szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyûlés elfogadja az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ
további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámolót.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Pettkó András s. k., Podolák György s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. február 23-i ülésnapján fogadta el.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
12/2009. (II. 20.) HM

utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 32. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a honvédelmi miniszter felügyelete alá tarto-
zó Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Köz-
ponttal (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Köz-
pont) (a továbbiakban: HM ÁEK) kapcsolatos koordiná-
ciós feladatok végrehajtására az alábbi

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen
és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, a minisz-

ter közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetre, valamint a
feladattal érintett katonai szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A HM ÁEK-val kapcsolatos koordinációs feladatok
végrehajtása érdekében miniszteri biztossá nevezem ki dr.
Szeredi Pétert, a HM kabinetfõnökét (a továbbiakban: mi-
niszteri biztos).

(2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõtar-
tamra, 2009. február 17-tõl kezdõdõen látja el.

3. §

A miniszteri biztos
a) a miniszter által átruházott jogkörben irányítja a HM

ÁEK egy telephelyen történõ elhelyezésével kapcsolatos
elõkészítõ és koordinációs feladatokat, ennek körében
meghozza a miniszteri felügyeleti jogosítványokból eredõ
szükséges döntéseket. E körben – szükség esetén – soron
kívüli eljárásra kéri fel a HM ÁEK illetékes vezetõit;



b) felügyeli a telephelyek összevonásának elõkészítésé-
vel és a megvalósítással, a szükséges beruházásokkal kap-
csolatos költségek tervezését, a miniszter által jóváhagyott
költségvetési kereten belül engedélyezi azok felhaszná-
lását;

c) feladatkörében jogosult az utasítás hatálya alá tartozó
szervezetek vezetõitõl információk, adatok, tájékoztatók
és jelentések bekérésére, illetve jogosult intézkedni a ha-
táskörét meghaladó döntések elõkészítésére;

d) feladatkörében jogosult közvetlen utasítások kiadá-
sára.

4. §

Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba, és 2009.
augusztus 18-án hatályát veszti.

2009. február 10.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
13/2009. (II. 20.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium

információkapcsolati rendszerének módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium
információkapcsolati rendszere kiadásáról szóló 77/2007.
(HK 15.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) módosítására
a következõ

utasítást

adom ki.

1. §

(1) Az Ut.-sal kiadott Honvédelmi Minisztérium infor-
máció kapcsolati rendszerét (a továbbiakban: IKR) ezen
utasítás mellékletében meghatározottak szerint módo-
sítom.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mellékletet az IKR hatálya
alá tartozó szervezetek közvetlenül kapják meg.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet
a HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
információkapcsolati rendszeréhez

Ez a módosítás
a 13/2009. (II. 20.) HM utasítás melléklete

A Honvédelmi Minisztérium 77/2007. (HK 15.) HM
utasítással kiadott információkapcsolati rendszere (a to-
vábbiakban: IKR, nyilvántartási száma: 829/495.) és a
mellékleteként kiadott szerkesztési útmutató a következõk
szerint módosul:

I. A HM INFORMÁCIÓKAPCSOLATI
RENDSZERE módosításai

1. A „TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALKALMAZÁSI ELÕ-
ÍRÁSOK” fejezet:

1. pontjának harmadik alpontja az alábbiak szerint
módosul:

– a Honvédelmi Minisztérium szervei, a honvédelmi
miniszter alárendeltségébe tartozó szervezetek (hivatalok,
ügynökségek, a Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlen
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek), és a minisz-
ter közvetlen, illetve fenntartói irányítása és felügyelete
alá tartozó szervezetek közötti információáramlást.

8. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó szer-

vezet: HM Állami Egészségügyi Központ.

2. „A HM IKR-BEN ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉ-
SEK” fejezet módosításai:

a GKM „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” rö-
vidítés helyett az NFGM „Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium”; az ÖTM „Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium” helyett az ÖM „Önkormányzati
Minisztérium”; az SZKK „MH Szentendrei Kiképzõ Köz-
pont” rövidítés helyett a KKB „MH Központi Kiképzõ
Bázis”; a KVI „Kincstári Vagyoni Igazgatóság” helyett az
MNV Zrt. „Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.”, az
ÁEK „HM Állami Egészségügyi Központ”, valamint
KeKK „a HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ”
és az Eitv. „Az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény” rövidítéseket felvenni, illetve mû-
ködésének megszûnése miatt a GaK: „HM Gazdasági Ka-
binet” rövidítést törölni.
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3. Az ÁEK-ket:
– információszolgáltató szervezetként a I.1.1.,2.; a

II.2.1. b); a II.2.2. a); a II.2.7.; a II.4.5-6.; a II.5.,6.,9.; a
II.6.11.,16.; az V.1.1. b); az V.1.9. a)–c); az V.1.10.; az
V.1.15. a); az V.1.18. a)–b); az V.1.19-20.; az V.1.29. b);
az V.2.57., 64-71.,74.,76.,78-79.,89.; az V.4.13.,15-16.,
21., 32.; az V.5.2., 7.; a VI.1.3., 5-6., 8., 10., 12-16., 19.,
31., 46., 50., 52., 55.; a VI.3.1.; a VII.1-3.; VII.2.1-4.; a
VIII.1-4. a), 9.; a IX.1.,6., 8-9.; a IX.2.1-5.; a IX.3.1.,3.; a
IX.4.1. sorszámok;

– címzett szervezetként a II.2.1. a) és a II.2.2. b) sor-
számok;

– feldolgozásban együttmûködõ, közremûködõ szer-
vezeteként a X.4. sorszám által meghatározott informáci-
ókhoz felvenni.

4. A KeKK-et:
– információszolgáltató szervezetként a I.1.1., 2.; a

II.2.1. b); a II.2.2. a); a II.2.7.,9-10.,14; a II.4.5-6.; a II.5.,
2., 4-5., 9.; a II.6.11., 16.; III.8.1-3.; a IV.1.1., 4.; a
IV.3.1-2., 5., 9-10.; az V.1.1. b), 3., 7., 9-10., 15. a), 17-18.
a)–b), 19-23.; az V.2.23., az V.4.13.,15-16.; a VI.1.3.,
5-6., 8.,10., 12-16., 19., 31.,46., 50., 54. c), 55.; a VI.3.1.; a
VII.1.1-3.; VII.2.1-4.; a VII.3.1.; a VIII.1-4. a), 9.; a
IX.1.1.; a IX.3.1.,3.; a IX.4.1. sorszámok;

– címzett szervezetként a II.2.1. a), 2. b); a
IV.1.2-3.,6.; a IV.3.3-4.,7. sorszámok által meghatározott
információkhoz felvenni.

5. A KKB-t:
– információszolgáltató szervezetként az I.1.1.,2.; a

II.2.1. b); a II.2.2. a); a II.2.3. a); a II.2.4-8.; a II.2.12-14.;
a II.6.1.; a II.6.24.; a III. 2.2-5.,7.; a III.3.15.,17.; a
III.5.4-5.; a VI.1.7.; a VI.1.13-16.; a VI.1.32. (KPTSZI-t
törölni); a VI.1.54. c); a VII.1.1-3.; a VII.2.1., 4.; a VI-
II.1-3.,7-8.; a IX.1.2-4.,6-7.,10.; a IX.2.2.; a IX.3.1. sor-
számok;

– címzett szervezetként a II.2.1. a); a II.2.2. b); a II.
2.3. b); a III.5.5. sorszámok által meghatározott informáci-
ókhoz felvenni.

– az SZKK-t a III.2.4.; a III.3.15. (KPTSZI törlése); a
III.3.17. (KPTSZI törlése); a IV.4.19. sorszámok által
meghatározott információknál KKB-re módosítani.

6. Az információk szerkesztési elõírásainak változásai:
– az I.1.1. sorszám által meghatározott információt az

I.1.2. sorszám által meghatározott információ szerkesztési
elõírásával kiegészíteni;

– a II.3.9-10. sorszámok által meghatározott informá-
ciókat „az érvényben lévõ HM utasítás szerint”-re;

– a II.5.9. sorszám által meghatározott információt „az
MH Titokvédelmi Szabályzat (Ált/3) elõírásai alapján”-ra;

– a III.3.10. sorszám által meghatározott információt „a
116/2008.(HK 12.) HM HVKF intézkedés 12-14. pontja
alapján”-ra;

– a III.3.11. sorszám által meghatározott információt „a
116/2008.(HK 12.) HM HVKF intézkedés 19. k) pontja
alapján”-ra;

– a IV.1.1-7. és a IV.3.1-10. sorszámok által meghatá-
rozott információkat „a 142/2007. (HK 1/2008.) HM utasí-
tás alapján”-ra;

– a IV.4. a) 1-7. sorszámok által meghatározott infor-
mációkat „a 29/2007. (HK 6.) HM utasítás alapján”-ra
módosítani;

– a IV.4. b) 8-29. sorszámok által meghatározott infor-
mációkat „a 69/2007. (HK 13.) HM VPSZÁT szakintézke-
dés alapján”-nal kiegészíteni;

– az V.1.1. a) sorszám által meghatározott információt
„a 45/2007. (HK 10.) HM utasítás alapján”-ra módosí-
tani;

– az V.2.26. sorszám által meghatározott információt
„a tárgyhónapban végrehajtott és folyamatban lévõ mun-
kákat (idõponttal megjelölve), és a következõ hónap terve-
zett idõszakos munkáit”-tal;

– az V.4.6-7. sorszámok által meghatározott informáci-
ókat „a 42/1998. (HK. 13.) HM utasítás”-sal kiegészíteni;

– az V.4.8., 10-11. sorszámok által meghatározott in-
formációkat „a hatályos 22/2002. HM IKH – MH ÖLTP
együttes intézkedés (illetve az ezt felváltó VTI SZÁT in-
tézkedés) alapján”-ra módosítani;

– az V.4.28. sorszám által meghatározott információt
„elektronikusan a HIR-Info programmal” kiegészíteni;

– az V.4.33. sorszám által meghatározott információ
„negyedéves” jelentésre vonatkozó elõírását és határidejét
törölni;

– az V.3.3. sorszám által meghatározott információ
szerkesztési elõírásában a „63/1996. (V. 2.) Korm. rende-
let”-et törölni, helyette a „61/2006. (III. 31.) Korm. rende-
let”-et felvenni;

– a VI.1.1. b) sorszám által meghatározott információ
szerkesztési elõírásából az „elhelyezési” szót törölni;

– a VI.5.2. sorszám által meghatározott információ le-
írását „Jelentés a következõ évi rekonverziós képzési

szükségletrõl”-re, a szerkesztési elõírásainak elsõ két be-
kezdését „- preventív (további foglalkoztatása csak át-
képzést – képzettség megjelölésével – követõen biztosít-
ható) képzésre; - terv szerint kilépõk (szerzõdése lejár,
nyugállományba – nyugdíjba – vonul) adatai”-ra;

– a VIII.4. sorszám által meghatározott információt „az
57/2008. (HK 12.) HM utasítás alapján”-ra;

– a X.9. sorszám által meghatározott információt „a
18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet melléklete alapján”-ra
módosítani.

7. Az információk szolgáltatójának változásai:
– a IV.4. b) 17. sorszám által meghatározott információ

szolgáltatóját „TKF, VPF, HKF, FLÜ, ÖHP, KFH,
BPNF”-re;

– a IV.4. b) 28. sorszám által meghatározott információ
szolgáltatóját „VPF, HKF, FLÜ, ÖHP, GEOSZ, T Kht,
BPNF”-re;
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– az V.2.3. sorszám által meghatározott információ
szolgáltatóját „ÖHP”-ra;

– az V.2.83. sorszám által meghatározott információ
szolgáltatóját „LEK”-re módosítani;

– a VII.3.3. sorszám által meghatározott információ
szolgáltatójának a „HKF”-et felvenni.

8. Az információk határidejének változásai:
– az I.1.1 sorszám által meghatározott információ ha-

táridejét a tárgyévet követõ év 01. 31-re;
– a I.2.6. sorszám által meghatározott információ határ-

idejét 10. 31-re;
– a II.4.2. sorszám által meghatározott információ ha-

táridejét 04. 15. és 10. 15-re;
– a II.5.9. sorszám által meghatározott információ ha-

táridejét 10. 01-re;
– a III.3.11. sorszám által meghatározott információ

határidejét 01. 31-re;
– a III.6.1. sorszám által meghatározott információ ha-

táridejét 10. 15-re;
– a III.6.3. sorszám által meghatározott információ ha-

táridejét 02. 01. és 08. 01-re;
– az V.2.46. sorszám által meghatározott informá-

ciónak az ÖHP mint szolgáltatóra vonatkozó határidejét
11. 05-re;

– az V.4.17-18. és 20. sorszámok által meghatározott
információk 01. 31.-es határidejét 02. 28-ra;

– az V.4.21. sorszám által meghatározott információ
féléves határidejét törölni, éves határidejét 01. 30-ra mó-
dosítani.

9. Az információkkal kapcsolatos a feldolgozásban
együttmûködõ, közremûködõ változásai:

– a II.4.1. sorszám által meghatározott információ fenti
oszlopából az ÖHP-t törölni;

– a III.6.3. sorszám által meghatározott információ
fenti oszlopába az FLÜ-t felvenni.

10. Az információkkal kapcsolatos megjegyzés válto-
zásai:

– az I.1.1 sorszám által meghatározott információra vo-
natkozó „Szerkesztési útmutató szerint” megjegyzést;

– a II.6.20-21. sorszámok által meghatározott informá-
ciók megjegyzés rovatából „A TKF és a KEHH részére tá-
jékoztatásul.” megjegyzést törölni.

– a III.3.8.; az V.2.12., 14., 19.; a VI.4.4. sorszámok ál-
tal meghatározott információra vonatkozó megjegyzést a
„Szerkesztési útmutató szerint”-tel;

– az V.2.3. sorszám által meghatározott információra
vonatkozó megjegyzést „A FLÜ részére tájékoztatásul.”
mondattal kiegészíteni.

– az V.2.83. sorszám által meghatározott információra
vonatkozó megjegyzést „elektronikusan”-ra módosítani.

– a VII.3.3. sorszám által meghatározott információra
vonatkozó megjegyzést „A javaslatokat a HKF összesíti és
küldi meg a JF részére .” mondattal;

– az V.4.28. sorszám által meghatározott információra
vonatkozó megjegyzést „elektronikus adathordozón
(CD-ROM)” -al kiegészíteni.

11. Az I.1.3; a II.5.1. (szerkesztési útmutató kivételével)
III.5.1.; az V.2.51-52.; a VI.1.9., a IX.2.5.; sorszámok által
meghatározott információkat törölni.

12. A II. FEJEZET (A MAGYAR HONVÉDSÉG
IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE), „2. Munkatervezés” 1-2.
információk leírásában a feladatterv megnevezést munka-
terv-re módosítani, a 2. sorszámú információ leírását a
rendezvényterv megnevezéssel kiegészíteni.
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13. A II. FEJEZET (A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE), „3. Híradás, távközlés” területet az alábbi 3. a) sorszámú információval kiegé-
szíteni:

3. a) Híradó forgalmi rendszerek aktivizálásá-
nak bejelentése.

MH katonai szerve-
zetei

Az aktivizálást
megelõzõ hónap
25-ig, nem tervezett
feladat esetén, 24
órán belül

ÖHP Írásban, futár és
elektronikusan.
Szerkesztési útmutató
szerint.

14. A II. FEJEZET (A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE), „6. Ellenõrzés” terület KEHH-re vonatkozó pontjai az alábbiak szerint módo-
sulnak, illetve egészülnek ki:

1. Javaslatok megküldése a HM éves ellen-
õrzési terve összeállításához, valamint a
HM 1+2+2 éves stratégiai ellenõrzési ter-
vének éves pontosításához.

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl
szóló 52/2007. (HK 11.) HM utasítás
14. § (5) bekezdése alapján.

HM-szervek, szer-
vezetek, (VKT)

10. 31. KEHH TKF Írásban, futár és elektro-
nikusan.

ÖHP, TD, MK,
HEK, GEOSZ

10. 15. VKT

2. Javaslatok a külföldön végrehajtásra ter-
vezett ellenõrzésekre.

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl
szóló 52/2007. (HK 11.) HM utasítás
14. § (6) bekezdése alapján.

bármely ellenõrzést
tervezõ szerv és
szervezet

10. 20. KEHH VPF, VKT, MK Írásban, futár és elektro-
nikusan.
Ellenjegyzésre a VP
SZÁT és a VTI SZÁT
részére.

3. Szakterületenkénti összegzett értékelések
és tapasztalatok megküldése a rendelte-
téssel összefüggõ ellenõrzések összegzett
tárca szintû tapasztalatairól szóló jelentés
összeállításához.

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl
szóló 52/2007. (HK 11.) HM utasítás
24. § (3) bekezdése alapján.

szakterületért fele-
lõs HM szervek,
HM aláren-
deltségébe tartozó
szervezetek

tárgyévet követõ év:
02. 28.

KEHH VKT Írásban, futár és elektro-
nikusan.

4. A fejezetszintû komplex ellenõrzés témái-
ra és értékelési rendjére vonatkozó javas-
latok megküldése.

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl
szóló 52/2007. (HK 11.) HM utasítás
21. § (1) bekezdése alapján.

érintett HM szer-
vek, szervezetek,
MH katonai szerve-
zetei

az ellenõrzés kezdé-
si idõpontját
megelõzõ 90. napig

ellenõrzõ bizottság
vezetõje
(KEHH útján)

Írásban, futár és elektro-

nikusan.

5. A fejezetszintû komplex ellenõrzés albi-
zottságaiba a személyi adatok, valamint a
pontosított és véglegesített ellenõrzési té-
mák és értékelési rend megküldése.

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl
szóló 52/2007. (HK 11.) HM utasítás
18. § (3) bekezdés i)–j), m) pontjai;
21. § (1), (4) bekezdései alapján.

érintett HM szer-
vek, szervezetek,
MH katonai szerve-
zetek

az ellenõrzés terve-
zett kezdési idõ-
pontját megelõzõ
60. napig

ellenõrzõ bizottság
vezetõje
(KEHH útján)

A HM ellenõrzési terve,
valamint a mérõ-mutató
rendszer figyel-
embevételével, írásban,
futár és elektronikusan.

6. A fejezetszintû komplex ellenõrzés albi-
zottság vezetõi ellenõrzési programjainak
felterjesztése jóváhagyásra.

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl
szóló 52/2007. (HK 11.) HM utasítás
21. § (5) bekezdése alapján.

érintett HM szer-
vek, szervezetek,
MH katonai szerve-
zetek

az ellenõrzés terve-
zett kezdési
idõpontját megelõzõ
45. napig

ellenõrzõ bizottság
vezetõje
(KEHH)

Írásban, futár és elektro-
nikusan.

7. A fejezetszintû komplex ellenõrzés ellen-
õrzési programjának felterjesztése jóváha-
gyásra.

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl
szóló 52/2007. (HK 11.) HM utasítás
21. § (3) bekezdése alapján.

ellenõrzõ bizottság
vezetõje
(KEHH)

az ellenõrzés tervezett
kezdési idõpontját
megelõzõ 45. napig

HM Írásban.

8. A fejezetszintû komplex ellenõrzés albi-
zottsági jelentéseinek véglegesítése és
megküldése.

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl szó-
ló 52/2007. (HK 11.) HM utasítás
21. § (13) bekezdése alapján.

érintett HM szer-
vek, szervezetek,
MH katonai szerve-
zetek

az ellenõrzés befe-
jezését követõ je-
lentés után a 15.
napig

ellenõrzõ bizottság
vezetõje
(KEHH)

A mérõ-mutató rendszer
figyelembevételével,

írásban és elektroniku-
san.

306
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

5.szám



9. A fejezetszintû komplex ellenõrzés össze-
foglaló jelentésének véglegesítése és fel-
terjesztése jóváhagyásra.

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl szó-
ló 52/2007. (HK 11.) HM utasítás 21. §
(13) bekezdése alapján.

ellenõrzõ bizottság
vezetõje
(KEHH)

az ellenõrzés befeje-
zését követõ jelentés
után a 30. napig

HM Írásban.

10. A fejezetszintû komplex ellenõrzés össze-
foglaló jelentése alapján, a hiányosságok
kiküszöbölésére készített intézkedési terv
megküldése.

A honvédelmi tárca ellenõrzési rendjérõl
szóló 52/2007. (HK 11.) HM utasítás
21. § (15); 24. § (2) bekezdése alapján.

ellenõrzött szerve-
zet, érintett HM
szervek, szerveze-
tek, MH katonai
szervezetek

az értékelést követõ
15. napig

ellenõrzõ bizottság
vezetõje
(KEHH)

Írásban, futár és elektro-
nikusan.

11. A honvédelmi szervek éves államháztar-
tási belsõ ellenõrzési tervének elkészítése
és megküldése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
18–21. §-ai és a 81/2007. (HK 15.) HM
utasítás 9. §-a alapján, a HM fejezet egy-
séges államháztartási belsõ ellenõrzési
kézikönyvében és a fejezeti útmutatóban
megadott formában és tartalommal.

HM alárendeltségé-
be tartozó szerveze-
tek,
KFH, KBH, ZMNE,
TLSZ

tárgyévet megelõzõ
év: 10. 31.

KEHH Írásban, futár és elektro-
nikusan.

12. Átruházott hatáskörû honvédelmi szerv
összefoglaló éves államháztartási belsõ
ellenõrzési tervének elkészítése és meg-
küldése az alárendeltségébe tartozó kato-
nai szervezetek éves államháztartási belsõ
ellenõrzési terveivel együtt.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
18–21. §-ai, a 23/2004. (IX. 3.) HM ren-
delet 3. §-a és a 81/2007. (HK 15.) HM
utasítás 9. §-a alapján, a HM fejezet egy-
séges államháztartási belsõ ellenõrzési
kézikönyvében és a fejezeti útmutatóban
megadott formában és tartalommal.

ÖHP tárgyévet megelõzõ
év: 10. 31.

KEHH Írásban, futár és elektro-
nikusan.

13. A HM éves összefoglaló belsõ ellenõrzési
tervének elkészítése és felterjesztése, a
PM részére történõ megküldése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
18–22. §-ai, a 23/2004. (IX. 3.) HM ren-
delet 3. §-a és a 81/2007. (HK 15.) HM
utasítás 10. §-a alapján, a HM fejezet egy-
séges államháztartási belsõ ellenõrzési
kézikönyvében és a PM által kiadott út-
mutatóban megadott formában és tarta-
lommal, a honvédelmi szervek éves
terveinek feldolgozása alapján.

KEHH tárgyévet megelõzõ
év: 12. 15.

PM,
HM

Írásban, futár.

14. A HM éves fejezetszintû államháztartási
belsõ ellenõrzési tervének kidolgozása és
felterjesztése, a PM részére történõ meg-
küldése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
18–22. §-ai és a 81/2007. (HK 15.) HM
utasítás 10. §-a alapján, a HM fejezet egy-
séges államháztartási belsõ ellenõrzési
kézikönyvében és a PM által kiadott út-
mutatóban megadott formában és tarta-
lommal.

KEHH tárgyévet megelõzõ
év: 12. 15.

PM,
HM

ÖHP Írásban, futár.

15. A „HM igazgatása” költségvetési alcím
éves államháztartási belsõ ellenõrzési ter-
vének kidolgozása és felterjesztése, a PM
részére történõ megküldése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
18–22. §-ai és a 81/2007. (HK 15.) HM
utasítás 10. §-a alapján, a HM fejezet egy-
séges államháztartási belsõ ellenõrzési
kézikönyvében és a fejezeti útmutatóban
megadott formában és tartalommal.

KEHH tárgyévet megelõzõ
év: 12. 15.

PM,
HM

HM-szervek Írásban, futár.

16. A honvédelmi szervek éves államháztar-
tási belsõ ellenõrzési jelentésének elkészí-
tése és megküldése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
31. §-a és a 81/2007. (HK 15.) HM utasí-
tás 12–14. §-ai alapján, a HM fejezet egy-
séges államháztartási belsõ ellenõrzési
kézikönyvében és a fejezeti útmutatóban
megadott formában és tartalommal.

HM aláren-
deltségébe tartozó
szervezetek,
KFH, KBH, ZMNE,
TLSZ

tárgyévet követõ év:
03. 14.

HM
(KEHH)

(HVKF,
VKT)

Írásban, futár és
elektronikusan.
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17. Az átruházott hatáskörû honvédelmi szerv
összefoglaló éves államháztartási belsõ
ellenõrzési jelentésének elkészítése és
megküldése az alárendeltségébe tartozó
katonai szervezetek éves államháztartási
belsõ ellenõrzési jelentéseivel együtt.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
31. §-a, a 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet
5. §-a és a 81/2007. (HK 15.) HM utasítás
12–14. §-ai alapján, a HM fejezet egysé-
ges államháztartási belsõ ellenõrzési kézi-
könyvében és a fejezeti útmutatóban
megadott formában és tartalommal.

ÖHP tárgyévet követõ év:
03. 14.

HM
(KEHH,
HVKF,
VKT)

Írásban, futár és
elektronikusan.

18. A HM éves fejezetszintû belsõ ellenõrzési
jelentésének kidolgozása, felterjesztése, a
PM részére történõ megküldése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
18–22. §-ai és a 81/2007. (HK 15.) HM
utasítás 10. §-a alapján, a HM fejezet egy-
séges államháztartási belsõ ellenõrzési
kézikönyvében és a PM által kiadott út-
mutatóban megadott formában és tarta-
lommal.

KEHH tárgyévet követõ év:
05. 31.

PM,
HM

ÖHP Írásban, futár.

19. A HM éves összefoglaló belsõ ellenõrzési
jelentésének kidolgozása, felterjesztése, a
PM részére történõ megküldése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
31. §-a, a 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet
5. §-a és a 81/2007. (HK 15.) HM utasítás
12–14. §-ai alapján, a HM fejezet egysé-
ges államháztartási belsõ ellenõrzési kézi-
könyvében és a PM által kiadott
útmutatóban megadott formában és tarta-
lommal, a honvédelmi szervek éves jelen-
téseinek feldolgozása alapján.

KEHH tárgyévet követõ év:
05. 31.

PM,
HM

Írásban, futár.

20. A „HM igazgatása” költségvetési alcím
éves államháztartási belsõ ellenõrzési je-
lentésének kidolgozása, felterjesztése, a
PM részére történõ megküldése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
31. §-a és a 81/2007. (HK 15.) HM utasí-
tás 12–14. §-ai alapján, a HM fejezet egy-
séges államháztartási belsõ ellenõrzési
kézikönyvében és a fejezeti útmutatóban
megadott formában és tartalommal.

KEHH tárgyévet követõ év:
05. 31.

PM,
HM

Írásban, futár.

21. A megbízhatósági ellenõrzésekrõl készült
jelentések felterjesztése, a PM részére tör-
ténõ megküldése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
31. §-a és a 81/2007. (HK 15.) HM utasí-
tás 12–14. §-ai alapján, a HM fejezet egy-
séges államháztartási belsõ ellenõrzési
kézikönyvében és a fejezeti útmutatóban
megadott formában és tartalommal.

KEHH tárgyévet követõ év:
05. 31.

PM,
HM

Írásban, futár.

22. A fejezetszintû, valamint a „HM igazga-
tása” költségvetési alcím államháztartási
belsõ ellenõrzés összefoglaló jelentésében
elrendelt feladatok alapján, a hiányossá-
gok kiküszöbölésére készített intézkedési
terv megküldése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
29–30. §-ai és a 81/2007. (HK 15.) HM
utasítás 11. §-a alapján, a HM fejezet egy-
séges államháztartási belsõ ellenõrzési
kézikönyvében megadott formában és
tartalommal.

Ellenõrzésben érin-
tett honvédelmi
szervek, HM szer-
vek

15. munkanapon
belül

HM
(KEHH)

Írásban, futár és

elektronikusan.

23. A külsõ és a belsõ ellenõrzések alapján
elrendelt intézkedések realizálásának
helyzetérõl éves beszámoló jelentés ki-
dolgozása, felterjesztése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
29/A. §-a és a 81/2007. (HK 15.) HM uta-
sítás 11. §-a (24)–(26) bekezdései alap-
ján.

HM-szervek, hon-
védelmi szervek

tárgyévet követõ év
01. 30.

HM
(kabinetfõnök út-
ján), KEHH,
intézményi belsõ
ellenõr

24. A külsõ és a belsõ ellenõrzések alapján
elrendelt intézkedések realizálásának
helyzetérõl a HM éves összefoglaló be-
számoló jelentés kidolgozása, felterjesz-
tésre, a PM részére történõ megküldése.

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
29/A. §-a és a 81/2007. (HK 15.) HM uta-
sítás 11. §-a (24)–(26) bekezdései alap-
ján.

HM kabinetfõnök
(kijelölt HM-szerv)

tárgyévet követõ év
04. 30.

PM,
HM,
KEHH
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25. Az ÁSZ, illetve KEHI elnökének tájékoz-
tatása a HM fejezetet érintõ ÁSZ-, illetve
KEHI-ellenõrzések alapján készített in-
tézkedési tervek idõarányos teljesítésérõl.

1989. évi XXXVIII. törvény 18. § (1) be-
kezdésében foglalt jelentés összeállításá-
hoz az ÁSZ elnökének felkérésére.

70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 13. §
(1) bekezdése alapján

Intézkedési tervben
érintett honvédelmi
szervek
KEHH

tárgyévet követõ év
01. 05.

tárgyévet követõ év
01. 31.

KEHH

ÁSZ,
KEHI,
HM

15. A III. FEJEZET (KATONAI-SZAKMAI TEVÉKENYSÉG) „6. Térképészet, katonaföldrajz” terület egy 1. a) információval egészül ki:

1. a) Térképészeti szaktevékenységi igény elõ-
zetes megküldése.

ÖHP, TD, MK 05. 15. GEOSZ T Kht. Elektronikusan
Szerkesztési útmutató
szerint.

16. A III. FEJEZET (KATONAI-SZAKMAI TEVÉKENYSÉG) a „9. Tapasztalat feldolgozás” területtel egészül ki az alábbiak szerint:

9. Tapasztalatfeldolgozás

1. Féléves/éves összefoglaló jelentés a kato-
nai szervezetnél végzett tapasztalatfeldol-
gozó tevékenységrõl.

Tárgyidõszakban a szervezet által végzett
tapasztalatfeldolgozó tevékenység rövid
összefoglalása; illetve a következõ idõ-
szak tekintetében azon események, tevé-
kenységek listája, melyek során
tapasztalatfeldolgozó tevékenység végre-
hajtása tervezett.

ÖHP, TD, GEOSZ,
HEK, KKB

MK

07. 15.
01. 30.

02. 15.

MK

HVKF

Írásban, telefaxon és
elektronikusan (a tapasz-
talatfeldolgozó rendszer
mûködési szabályzata
megfelelõ melléklete
szerint).
Írásban.

2. Esemény-zárójelentés. A tapasztalatfeldolgozásra tervezett, illet-
ve arra kijelölt eseményt (mûveletet, mû-
veletre történõ felkészülést) hitelesen
összefoglaló, arról minden jelentõs infor-
mációt, megfigyelést tartalmazó jelentés.

ÖHP, TD, GEOSZ,
HEK, KKB

Végrehajtást követõ
15. napig

MK Írásban, telefaxon és
elektronikusan (a tapasz-
talatfeldolgozó rendszer
mûködési szabályzata
megfelelõ melléklete
szerint).

3. Kapcsolattartók adatainak megküldése. A 74/2008. HM utasítás 15. § (7) bekez-
dése alapján.

HM-szervek, MH
katonai szervezetei,
ZMNE; ÁEK

11. 15.
(a kapcsolattartó
személyek változása
esetén, a változást
követõ 15 mun-
kanapon belül)

MK Írásban, telefaxon és
elektronikusan (a tapasz-
talatfeldolgozó rendszer
mûködési szabályzata
megfelelõ melléklete
szerint).

17. Az V. FEJEZET (VÉDELEMGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG), „2. Logisztikai tervezés, biztosítás” terület az alábbi 17a. sorszámú információval egészül ki:

17. a) Jelentés a légvédelmi rakétakomplexu-
mok radarberendezéseirõl.

A rakétakomplexumok radarberendezései
mûködési tapasztalatainak szöveges mû-
szaki értékelése.

MH katonai
szervezetei

a tárgyévet követõ
év
01. 15.

ÖHP Írásban és elektro-
nikusan

ÖHP 01. 31. FLÜ
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18. Az V. FEJEZET (VÉDELEMGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG), „2. Logisztikai tervezés, biztosítás” terület 48. információ leírását „Jelentés a központi biz-
tosítású kiképzéstechnikai anyagok, létesítmények és eszközök felújításának, javításának igénylésérõl”-re, címzettjét ÖHP-ra módosítani.

19. Az V. FEJEZET (VÉDELEMGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG), „2. Logisztikai tervezés, biztosítás” terület 50. információ leírását „Negyedéves jelentés a
kiképzéstechnikai létesítmény (eszköz) alkalmazásáról, meghibásodásáról, a létesítmények és eszközök helyzetérõl, központi beszerzésû anyagok igénylésérõl”-re
módosítani; szerkesztési elõírásait „A létesítmények és fõbb eszközök állapotának felmérése, javaslattétel a központi felújításra, fejlesztésre, központi beszerzési
igényekre, üzemeltetõ alakulatok szerinti bontásban, a HM FLÜ hatáskörébe tartozó beszerzési igények jelentése a következõ 2 évre (csak a 10. 15-ei jelentés-
ben)”.megnevezésû c) ponttal kiegészíteni; a megjegyzés rovat második bekezdését „Az a) és b) pont szerkesztési útmutató szerint, c) pont szövegesen”-re módo-
sítani.

20. Az V. FEJEZET (VÉDELEMGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG), „4. Infrastruktúra, ingatlankezelés” terület az alábbi 7a. sorszámú információval egészül ki:

7a. Adatszolgáltatás a HM és MH szervezetei
használatában lévõ ingatlanokról.

Az ingatlan-nyilvántartási adatok egyez-
tetése, az eltérésekrõl tájékoztatás (nemle-
ges esetben is) a megfelelõ változási
nyomtatványok felhasználásával.

HM-szervek, MH
katonai szervezetei,
HM Rt.-k,l Kht.-k,
bázisüzemeltetõ és
nem katonai
szervezetek

06. 15. IÜ Írásban, futár és elektro-
nikus formában.

21. Az V. FEJEZET (VÉDELEMGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG), „4. Infrastruktúra, ingatlankezelés” terület 10. sorszámmal meghatározott információt a 20.
sorszámmal meghatározott információ után 20a sorszámú információra módosítani; a 25-29. sorszámok által meghatározott információk „Szolgáltatója” és a „Fel-
dolgozásban együttmûködõ, közremûködõ”-bõl a KEHH-et törölni.

22. A VI. FEJEZET (HUMÁN TEVÉKENYSÉG), „4. Katonai igazgatás (hadkiegészítés)” terület az alábbi 4. és 5. sorszámú információkkal egészül ki:

4. Jelentés a HM HVKF közvetlen katonai
szervezetek egymás közötti keretátadásai-
ról.

A HM HVKF 012/2007. intézkedése
alapján. (Katonai szervezetenkénti bon-
tásban a 2. sz. minta szerint, csatolva az
átadásra tervezettek névjegyzékét, a szep-
tember 1-jei helyzetnek megfelelõen.)

HVKF közvetlen
szervezetek

10. 01. HVKF
(SZEF)

Írásban, futár útján a
szerkesztési útmutató
szerint.

5. Jelentés a katonai szervezetek egymás kö-
zötti keretátadásairól.

Az MH ÖHP PK 023/2007. intézkedése
alapján. (Katonai szervezetenkénti bon-
tásban a 2. sz. minta szerint, csatolva az
átadásra tervezettek névjegyzékét, a szep-
tember 1-jei helyzetnek megfelelõen.)

ÖHP 10. 01. HVKF
(SZEF)

Írásban, futár útján a
VI. 4 .4. szerkesztési út-
mutató szerint.

23. A VII. FEJEZET, (JOGI ÉS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG), „4. Parancsnoki (vezetõi) joggyakorlat, fegyelmi helyzet” terület információi az alábbiak
szerint módosulnak, illetve egészülnek ki:

4. Parancsnoki (vezetõi) joggyakorlat, fegyelmi helyzet

1. Tárgyévre vonatkozó szakellenõrzési
terv megküldése.

A 100/2005. (HK 22.) HM utasítás
alapján.

JF tárgyévet megelõ-
zõ év december

HM
(JF)

Írásban, futár útján és
elektronikusan.

2. Jelentés az évente végrehajtott törvé-
nyességi felügyeleti szakellenõrzések-
rõl.

A 100/2005. (HK 22.) HM utasítás
alapján.

HVKF közvetlen
szervezetek

01. 15. HM
(JF)

ÁT,
HVKF,
VKT

Írásban, futár útján és
elektronikusan.

310
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

5.szám



3. Jelentés a katonák ellen elrendelt fe-
gyelmi, kártérítési, szabálysértési, bün-
tetõ és a saját hatáskörbe tartozó
méltatlansági eljárásokról.

Az 1/2008. (HK 13.) HM HVKF intéz-
kedés alapján, az érintett katonai szer-
vezetek szerinti bontásban.

HVK-szervek,
HVKF közvetlen
szervezetek

havonta: 25. VKT Írásban és elektroniku-
san.

4. Jelentés a HVKF közvetlen alárendel-
teknél keletkezett károkról és hiányok-
ról.

Az 1/2008. (HK 13.) HM HVKF intéz-
kedés alapján alárendeltek szerint
összesítve.

HVK-szervek,
HVKF közvetlen
szervezetek

havonta: 25. VKT Írásban és elektroniku-
san.

5. Értékelõ-elemzõ jelentés a HVKF köz-
vetlen alárendeltek közlekedésbizton-
sági helyzetérõl (rendõri és
gépjármû-rendészeti intézkedésekrõl).

Az 1/2008. (HK 13.) HM HVKF intéz-
kedés alapján alárendeltek szerint
összesítve.

HVK-szervek,
HVKF közvetlen
szervezetek

havonta: 25. VKT Írásban és elektroniku-
san.

6. Értékelõ-elemzõ jelentés a beilleszke-
dési zavarok miatt kezelt katonák lét-
számáról.

Az 1/2008. (HK 13.) HM HVKF intéz-
kedés alapján.

HEK havonta: 25. VKT Írásban és elektroniku-
san.

7. Értékelõ-elemzõ jelentés a katonai ren-
dészeti intézkedésekrõl.

Az 1/2008. (HK 13.) HM HVKF intéz-
kedés alapján.

HVK-szervek,
HVKF közvetlen
szervezetek

havonta: 25. VKT
(HKF)

Írásban és elektroniku-
san.

8. Jelentés a panaszokról és beadványok-
ról.

Az 1/2008. (HK 13.) HM HVKF intéz-
kedés alapján.

HVK-szervek,
HVKF közvetlen
szervezetek

havonta: 25. VKT Írásban és elektroniku-
san.

9. Jelentés az elismerésekrõl. Az 1/2008. (HK 13.) HM HVKF intéz-
kedés alapján.

HVK-szervek,
HVKF közvetlen
szervezetek

Havonta: 25. VKT Írásban és elektroniku-
san.

10. A katonai szervezet fegyelmi helyzeté-
rõl szóló jelentés és minõsítés felter-
jesztése.

Az 1/2008. (HK 13.) HM HVKF intéz-
kedés alapján.

HVK-szervek,
HVKF közvetlen
szervezetek

11. 25.
12. 15.
01. 30.

HVKF közvetlen
szervezetek,
HVK szervek,
HVKF(VKT)

JF Írásban, futár útján és
elektronikusan.

11. MH Drogprevenciós Bizottság éves je-
lentése.

A 67/2005. (HK 14.) HM utasítás alap-
ján.

HEK 01. 15. HM,
(KF –HVKF)

biz. tagok Írásban és elektroniku-
san.

12. MH Korrupcióellenes Bizottság éves
jelentése.

A 60/2002. (HK 26.) HM HVKF intéz-
kedés alapján.

VKT 01. 15.
01. 31.

HVKF
HM

biz. tagok
HVKF

Írásban és elektroniku-
san.

13. MH Központi Szakértõi Bizottság éves
jelentése.

A 75/2002. (HK 28.) HM KÁT – HM
HVKF együttes intézkedés alapján.

VKT 01. 15. HM
(HVKF)

biz. tagok Írásban és elektroniku-
san.

24. A VII. FEJEZET (JOGI- ÉS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG), „5. Hatósági feladatok” terület „a) építésügyi hatósági feladatok” 1. pontja módosul, és a te-
rület egy új a1) feladattal egészül ki; a 7. feladat információ szolgáltatója rovatból az ÖHP-t törölni, helyette az „érintett katonai szervezetek”-et felvenni:

a) építésügyi hatósági feladatok
1. Adatszolgáltatás a HM és MH szervezetei

használatában lévõ ingatlanokról.
Az építésügyi, építésfelügyeleti, veszé-
lyes katonai objektum felügyeleti, mun-
ka-, és tûzvédelmi hatósági ellenõrzések
tervezése érdekében a használatban lévõ
és beépített ingatlanok címe, helyrajzi
száma, az ingatlan funkciója és a használó
honvédelmi szervezet megnevezésével.

IÜ 01. 15.
04. 15.
07. 15.
10. 15.

KEHH Elektronikus formában.
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a1) építésfelügyeleti hatósági feladatok
1. Adatszolgáltatás a tervezett – az épített

környezet alakításáról és védelmérõl szó-
ló 1997. évi LXXVIII. törvény hatálya alá
tartozó – építési beruházásokról.

Az építésfelügyeleti hatósági ellenõrzések
tervezése érdekében az építési beruházás
tárgya, tervezett kezdési ideje, ingatlanok
címe, helyrajzi száma, és a használó hon-
védelmi szervezet megnevezése.

IÜ
FLÜ

01. 30. KEHH Írásban, futár és elektro-
nikus úton.

25. A VIII. FEJEZET (KOMMUNIKÁCIÓ, TÁRSADALMI KAPCSOLATOK) területhez 4a. sorszámon a következõ információt felvenni:

4. a) Jelentés a közérdekû adatok közzétételé-
rõl, az adatigénylések teljesítésérõl.

Az 57/2008. (HK 12.) HM utasítás alap-
ján.
– tájékoztatás adatigénylésekrõl, azok tel-
jesítésérõl, elutasításáról, az elutasítás in-
dokairól;
– átfogó jelentés az Eitv. végrehajtásával
összefüggõ kötelezettségek teljesítésének
eredményérõl.

adatfelelõs
KTF

tárgyévet követõ év
01. 15.
tárgyévet követõ év
01. 31.

KTF
HM
(KF útján)

Írásban és elektronikus
úton.
Szerkesztési útmutató
szerint.

26. A IX. FEJEZET (EGYÉB TERÜLETEK), „2. Katasztrófavédelem” terület 2. feladatában megfogalmazott jelentés az alábbiakkal egészül ki: Szolgáltatója:
MK; Határideje: katasztrófavédelmi feladatok befejezését követõ 30. nap; Címzettje: ÁT (HVKF útján); Feldolgozásban együttmûködõ, közremûködõ: HÁ-
KOT tagjai; Megjegyzés: Írásban.

27. A IX. FEJEZET (EGYÉB TERÜLETEK), „1. Egészségügy” terület az alábbi 11-14. sorszámú információkkal egészül ki:

11.
Adatszolgáltatás a katonai szervezetek se-
besültszállító és mentõ gépjármûveinek
mûszaki állapotáról.

Mûszaki állapot felmérés alapján. FLÜ, KFH, ZMNE,
ÖHP, TD

02. 15. HEK Írásban, futár útján.

12.
Központi tárolási utalvány igény elkészí-
tése, felterjesztése.

Az MH egészségügyi szakalegységeinek
ideiglenes hadinormája alapján.

ÖHP, KFH, TD,
ZMNE, KKB

03. 20. HEK Írásban, futár és elektro-
nikusan.

13.
Hiány-felesleg jelentés felterjesztése. Az MH egészségügyi szakalegységeinek

ideiglenes hadinormája alapján.
ÖHP, KFH, TD,
ZMNE, KKB

03. 20. HEK Írásban, futár és elektro-
nikusan.

14.
Anyagi-technikai harcérték jelentés (táb-
lázatos és szöveges) felterjesztése.

Az MH egészségügyi szakalegységeinek
ideiglenes hadinormája alapján.

ÖHP, KFH, TD,
ZMNE, KKB

03. 31. HEK Írásban, futár és elektro-
nikusan.

28. A IX. FEJEZET (EGYÉB TERÜLETEK), „4. Tûzvédelem” terület 1. feladat a) pontja címzettje rovatból a KEHH-et törölni, helyette az ÖHP-t felvenni;
az 1. feladat b) pontja szolgáltatója rovatból a KEHH-et törölni, helyette az ÖHP-t felvenni és címzettje rovatból a HM-et törölni, helyette a JSZÁT (HVKF út-
ján)-ot felvenni.

29. A X. FEJEZET-et (AZONNALI JELENTÉSEK) törölni.
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A SZERKESZTÉSI ÚTMUTATÓ módosításai

1. Az I. FEJEZET (A HONVÉDELMI ÁGAZAT IRÁNYÍTÁSA) „1. Kormányzati irányítás” terület 1. sorszámú információ szerkesztési útmutatóját törölni.

2. A II. FEJEZET (A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE) „3. Kiképzés, felkészítés” terület 3. a) sorszámú információ „Híradó forgalmi
rendszerek aktivizálásának bejelentése” szerkesztési útmutatót felvenni:

II. 3. 3a. Híradóforgalmi rendszerek aktivizálásának bejelentése
A bejelentés tartalmi szempontjai:
1. Az üzemeltetõ szervezet megnevezése:
2. „Rádióhálók és irányok táblázatának száma, készítõ alakulat:
3. Rádióforgalmi rendszer száma:
4. Aktivizálás idõpontja:
5. Aktivizálás helye:
6. Aktivizálás célja:
7. Vezetõ állomás elérhetõsége (telefonszám, állomásparancsnok vagy kezelõ neve):
Megjegyzés: Amennyiben nem rendelkezik rádióhálók és irányok táblázatával, akkor a bejelentéshez csatolni kell elkészített rádióforgalmi rendszer adatait.
A jelentés egy példányát az MH 43. Híradó és vezetéstámogató ezred részére is meg kell küldeni.

3. A III. fejezet (KATONAI-SZAKMAI TEVÉKENYSÉG) „3. Kiképzés, felkészítés” terület” 8. sorszámú „Jelentés a logisztikai tiszthelyettesi és a legénységi
állomány tanfolyami, valamint a perspektivikus szakmai képzési igényekrõl” információ szerkesztési útmutatót felvenni:

II. 3. 8. Jelentés a logisztikai tiszthelyettesi és a legénységi állomány tanfolyami, valamint a perspektivikus szakmai képzési igényekrõl

Tiszthelyettesi és legénységi állomány kiképzési igényei

Fsz.
Katonai

szervezet Név Rend-
fokozat

Születési
idõ

Anyja
neve

Jelenlegi
beosztás

Tervezett
beosztás1

Nyelvi
képzettség

Iskolai
végzettség

Szakkép-
zettség2

Egyéb
képesítés3

Katonai
ig. szám

Jogosítvány
szám

Jogosítvány
kategória

Elérhetõ-
ség4

Igényelt
tanfolyam5 Indoklás6

Tervezett
beiskolázási

idõ

Alakulat
ügyinté-

zõje7

Ügyintézõ
elérhetõ-

sége

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Kitöltési útmutató:

1. Jelmagyarázat: 1 – Misszióban tervezett beosztás vagy képzettség megszerzése utáni beosztás
2 – Legmagasabb katonai és polgári végzettség
3 – Egyéb irányú képesítések (nehéz- könnyûgép-kezelõi tanfolyamok, típusvizsgák, ADR-tanfolyamok, -típusvizsgák,

ráépülõ tanfolyamok stb.)
4 – MH-mobiltelefonszám
5 – A tanfolyamok pontos megnevezése, mely az MH ÖHP hatályos Kiképzési intézkedésben található
6 – A tanfolyam vagy képzés kérésének indoklása (missziós felkészítés, új beosztásba helyezés, elõmenetel stb.)
7 – Az illetékes ügyintézõ vagy igényt felterjesztõ (kihelyezett bázisok esetén bázisparancsnok, alegységparancsnok stb.)

2. A táblázat a kitöltési cellák kis mérete miatt több részre bontható, de strukturális szerkezete nem változtatható.

3. A kiképzési igények írásos formátumon kívül elektronikus formában is jelentésre kerülnek, melynek elkészítése a struktúra megõrzésével MICROSOFT EX-
CEL formátumban történjen, amely biztosítja a táblázat korlátlan méretét, szûrési lehetõséget, valamint egyéb a WORD által nem kínált szolgáltatásokat.

4. Az V. FEJEZET (VÉDELEMGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG) „2. Logisztikai tervezés, biztosítás” terület 12. sorszámú információ „Éves kiképzésilõszer- és
-rakéta-felhasználási igény”, valamint a 14. sorszámú információ „A tárgyévet követõ év kiképzésilõszer- és -rakéta-felhasználási igény” szerkesztési útmutatót
felvenni:

V. 2. 12. Éves kiképzésilõszer- és -rakéta-felhasználási igény
V. 2. 14. Tárgyévet követõ év felhasználásra tervezett kiképzésilõszer- és -rakéta-igény

MAGYAR HONVÉDSÉG sz. melléklet az MH…… - / /200… számhoz
………………………........ sz. példány

Nyt. szám:
Hiv. szám: IKR/

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS
a 200... évi kiképzésilõszer- és -rakéta-felhasználási igényrõl

Szakanyag
szám Megnevezés Egység raktárban tárolt

kiképzési készlet

200… évi igény 200… évi
igény

összesen
Ellátó

kat. szerv.
Utalt

kat. szerv.
Utalt

kat. szerv.
Utalt

kat. szerv.
Utalt

kat. szerv.
Utalt

kat. szerv.
Utalt

kat. szerv.
Utalt

kat. szerv.

09001 9 mm pisztolylõszer
09002 9 mm Parabellum-pisztolylõszer

.....

.....

.....

Hely, év. hó. nap.
szakági vezetõ neve, rendfokozata

beosztás
Ügyviteli záradék
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5. Az V. FEJEZET (VÉDELEMGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG) „2. Logisztikai tervezés, biztosítás” terület 19. sorszámú információ „Jelentés a rakéta-éleslö-
vészetek végrehajtásáról” szerkesztési útmutatót felvenni:

V. 2. 19. Jelentés a rakéta-éleslövészetek végrehajtásáról
SZERVEZET MEGNEVEZÉSE sz. melléklet az MH…… - / /200… számhoz

sz. példány
Nyt. szám:
Hiv. szám: IKR/

Rakéta-éleslövészet eredményeinek mûszaki értékelése

Katonai szervezet

Rakéta
Indítások

Összes Sikeres
Sikertelen

Típusa Sorozat száma
Kezelõi hiba Rakéta hiba

db db % db % db %

* *

Megjegyzés: * A sikertelen indítás oka.

Dátum (aláírás)

6. Az V. FEJEZET (VÉDELEMGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG) „2. Logisztikai tervezés, biztosítás” terület 20/a) sorszámú információ „Jelentés a tárolt raké-
takészletekrõl” szerkesztési útmutató táblázatának címe: „KIMUTATÁS a katonai szervezetnél meglévõ hadi és kiképzési készletként tárolt rakétákról”.
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7. Az V. FEJEZET (VÉDELEMGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG) V. 4. 33. „Jelentés a veszélyes hulladékokról” szerkesztési útmutató 9. pontja az alábbiak sze-
rint módosul: „Kimutatás a 200 . évi (veszélyes) hulladékok mennyiségérõl”, a csatolt táblázatot az elõzõ naptári év vonatokozásában is el kell készíteni.

KIMUTATÁS
a 200 . évi (veszélyes) hulladékok mennyiségérõl

Ssz.

Hulladék

200 . évi nyitó menny.
(kg)

Negyedéves
keletk. menny.

(kg)

Elszállított (átadott) menny. (kg)

Átvett menny.
(kg)

200 . évi zárómenny.
(kg)

1 éven túl
gyûjtött menny.

(kg)megnevezése
azonosító száma

EWC Központi raktárba Külsõ cég által Költsége
(Ft)

8. A VI. FEJEZET (HUMÁN TEVÉKENYSÉG) VI. 4. 4. „Jelentés a katonai szervezetek egymás közötti keretátadásairól” szerkesztési útmutatót felvenni:
VI. 4. 4. Jelentés a katonai szervezetek egymás közötti keretátadásairól

SZERVEZET MEGNEVEZÉSE sz. példány
Nyt. szám:

EGYEZTETT KERETÁTADÁSI TERV, KERETÁTADÁSI IGÉNY*
(KIMUTATÁS A KERETÁTADÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRÕL)*

Keretet adó Keretet kapó Keretként átadásra tervezett (biztosított, igényelt)* állomány

Megjegyzés
Mfsz.

Hadrendi
megnevezése,
állomáshelye,

F ideje

Mfsz.

Hadrendi
megnevezése,
állomáshelye,

F ideje

fõtiszt, tiszt zászlós, tiszthelyettes legénység
Össz.
(fõ)

Útbaindítás
idõpontjafõ Hadi beo. MAK fõ Hadi beo. MAK fõ Hadi beo. MAK

Melléklet: 1. sz. Névjegyzék**
Megjegyzés:

* Csak a megfelelõ szöveget kell meghagyni.

** Személyazonosító adatok, rendfokozat, béke beosztás (amennyiben keretátadási igény kerül felterjesztésre, névjegyzéket nem kell készíteni) .

Dátum:
(aláírás)
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9. A VII. FEJEZET (JOGI- ÉS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG) „VII. 5. 3. Jelentés az építmények, munkaeszközök idõszakos felülvizsgálata elvégzésének
helyzetérõl” szerkesztési útmutató építmények és munkaeszközök idõszakos felülvizsgálatairól készített összesített táblázatai címének végén a felsõ indexben lévõ
zárójelbe tett megjegyzés “a jelentés elkészítésének idõpontját megelõzõ év”-re; a „Munkavédelmi szempontú üzembe helyezések tárgyévi helyzete” táblázat cí-
me „Munkavédelmi szempontú üzembe helyezések a jelentés elkészítésének idõpontját megelõzõ évi helyzeté”-re módosul.

10. A VIII. FEJEZET (KOMMUNIKÁCIÓ, TÁRSADALMI KAPCSOLATOK) 4a. sorszámmal meghatározott információról szóló jelentés elkészítésénél a
II. 5. 1. szerkesztési útmutatót alkalmazni.

11. A IX. FEJEZET (EGYÉB TERÜLETEK) „IX. 2. 5. Jelentés a veszélyes anyag tárolótartályok idõszakos ellenõrzõ vizsgálatainak helyzetérõl” szerkesztési
útmutatót törölni.

12. A IX. FEJEZET (EGYÉB TERÜLETEK) „IX. 2. 6. Jelentés a katonai szervezetek veszélyes anyagairól” szerkesztési útmutató az alábbiak szerint módosul:
SZERVEZET MEGNEVEZÉSE sz. példány
Nyt. szám:

ADATLAP A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

A veszélyes anyag
(gyártmány*)
megnevezése

Nemzetközileg elfogadott egyértelmû azonosítása
(CAS-szám, szükség szerint IUPAC-név, kereskedelmi megnevezés, empirikus formula)

A veszélyes anyag
veszélyességi osztályba

sorolása** az R mondatok,
illetve az ADR szerinti

osztályozás feltüntetésével

Jelenlévõ
maximális mennyisége

(tonna)CAS-szám IUPAC-név kereskedelmi megnevezés empirikus formula

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

* haditechnikai eszköz esetén
** alaphelyzetben a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény szerint, illetve amennyiben a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás

rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.) kormányrendelet hatálya alá tartozik, akkor annak a kormányrendelet 1. melléklet alapján történõ besorolása is szükséges

Dátum (aláírás)

13. A IX. FEJEZET (EGYÉB TERÜLETEK) „IX. 3. 1. Összefoglaló jelentés a munkavédelem helyzetérõl” szerkesztési útmutató alábbi részei a következõk sze-
rint módosulnak:

A) Honvédelmi szervezetek (alakulatok) részére

I. A munkavédelem szervezeti és személyi feltételei
1. törölni
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2. „A különbözõ szaktevékenységet ellátó személyek adatai” alcím alatt lévõ elsõ táblázat hatályát veszti, a második táblázat az alábbiak szerint módosul:

Megnevezés Elrendelõ jogszabály Szükséges képesítés
Meglévõ végzettség

Név, elérhetõség,
telefonszám

Eredeti
beosztás

eredeti végzettség szakképesítés

Munkabiztonsági szakember
Munkaegészségügyi szakember
Nyomástartó edény ügyintézõje
Emelõgép ügyintézõje

3. A munkavédelmi érdekképviseletek megléte (létszám, képviselõ(k), vagy bizottság neve, elérhetõsége).
5. Munkavédelmi okmányok megléte, az abban foglaltak érvényesülése alpont elsõ bekezdése:
– a Szervezeti Munkavédelmi Szabályzat (SzMvSz) megléte, naprakészsége, elkészítésének idõpontja, utolsó felülvizsgálatának idõpontja;

II. Munkaszervezés, munkaidõ helyzete (a testi épség és egészség megóvására irányuló feladatok végrehajtása) 1. pontjának megnevezése
1. A személyi állomány leterheltsége (megbízás, helyettesítés), szakképzettsége (a jelentés elkészítésének idõpontját megelõzõ év december 31-i állapot szerint):
V. Elmaradt feladatok, helyileg kezelhetetlen problémák (mikor, kinek, mely szervnek lett jelentve, ki, mikor és milyen intézkedést tett).

B) Középszintû vezetõ szerv részére

14. A IX. FEJEZET (EGYÉB TERÜLETEK) „IX. 3. 2. Jelentés az építmények, munkaeszközök (haditechnikai eszközök, veszélyes és nem veszélyes gépek és
berendezések) tervezett üzemeltetéssel összefüggõ és biztonságtechnikai felülvizsgálatáról” szerkesztési útmutató építmények és munkaeszközök tervezett idõsza-
kos felülvizsgálatairól készített összesített táblázatai címének végén a felsõindexben lévõ zárójelbe tett megjegyzés “a jelentés elkészítésének éve”-re módosul.

15. A IX. FEJEZET (EGYÉB TERÜLETEK) „IX. 4. 1. Összefoglaló jelentés a tûzvédelem helyzetérõl” szerkesztési útmutató az alábbiakkal egészül ki:
IX. 4. 1. Összefoglaló jelentés a tûzvédelem helyzetérõl
3. Az oktatás, kiképzés helyzete: (utolsó elõtti alpontja)
– a tûzoltó alegység tagjainak elõírt végzettség meglétének, kiképzésének, felkészítésének helyzete;
4. A tûzvédelem anyagi-technikai biztosítottsága:
– a katonai létesítmény tûzoltó eszközökkel való ellátottságának helyzete;
– a tûzoltó alegység egyéni védõfelszerelésének helyzete;
– a létesítmény tûzivízhálózatának állapota, az idõszakos felülvizsgálatának helyzete;
– az idõszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok (érintésvédelmi, villámvédelmi, tûzvédelmi szabványossági) helyzete;
– a beépített tûzjelzõ, oltóberendezések felülvizsgálatainak helyzete.

16. A X. FEJEZET (AZONNALI JELENTÉSEK) „X. 10. Jelentés rendkívüli környezetszennyezésrõl” szerkesztési útmutatót törölni
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A honvédelmi miniszter
14/2009. (II. 27.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzékének

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján a Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzéké-
nek kiadásáról szóló 84/2006. (HK 17/I.) HM utasítás mó-
dosítására a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium 84/2006. (HK 17/I.) HM
utasítással kiadott Hatásköri Jegyzéke (Nyt. száma:
829/432) II. fejezet 9. pontjának 6. folyószámához tartozó
„Az ország védelmi célú terület-elõkészítésével kapcsola-
tos feladatok részeként szakhatósági feladatok ellátása.”
szövegrész helyébe „A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
jogkörébe tartozó szakhatósági állásfoglalások kiadmá-
nyozása.” szövegrész lép.

2. §

Ez az utasítás 2009. március 1-jén lép hatályba és 2009.
március 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
15/2009. (II. 27.) HM

utasítása
a fejezeti kezelésû elõirányzatok

2009. évi felhasználásának rendjérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 24. § (9) bekezdése és 49. § (5) be-
kezdésének p) pontja alapján – a pénzügyminiszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 4. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró államháztartásért felelõs miniszter-
rel egyetértésben – a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet

32/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a
továbbiakban: HM) és költségvetési irányítása alá tartozó,
átruházott hatáskörben az egyes elõirányzatok tervezésére,
felhasználására és elszámolására, illetve az elõirányzatok
felhasználásával összefüggõ feladatok felügyeletére vo-
natkozó jogosítványokat gyakorló szervezetekre (a továb-
biakban: gazdálkodást végzõ szervezetek) terjed ki.

(2) Az utasítás rendelkezéseit a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény (a
továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú melléklete
szerinti XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 8. Fejezeti
kezelésû elõirányzatok költségvetési cím

1. Beruházás,
2. Ágazati célelõirányzatok

költségvetési alcímek elõirányzataira kell alkalmazni.

2. §

(1) Gazdálkodást végzõ szervezetek az 1. Beruházás al-
címen belül:

a) az 5. Központilag kezelt lakástámogatási elõirányza-
tok jogcímcsoport 5. Lakástámogatás kiemelt elõirányzata
vonatkozásában a HM Védelemgazdasági Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM VGF) azzal, hogy a költségvetési elõ-
irányzat felhasználását és elszámolását a HM Infrastruktu-
rális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ) végzi, mely
szervezet lakásgazdálkodási feladatainak végrehajtását a
HM VGF felügyeli;

b) az 5. Központilag kezelt lakástámogatási elõirányza-
tok jogcímcsoport 6. Lakásépítés kiemelt elõirányzat te-
kintetében a HM IÜ.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok tekintetében
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) VII. feje-
zetében foglaltak szerint kell eljárni.

3. §

(1) Gazdálkodást végzõ szervezetek a 2. Ágazati célelõ-
irányzatok alcímen belül:

a) a 3. Társadalmi szervek támogatása jogcímcsoport
(a társadalmi szervezeteknek nyújtott költségvetési támo-
gatásokról szóló 45/2004. (HK 11.) HM utasításban fog-
laltaknak megfelelõen), valamint a 37. Honvéd Együttes
Mûvészeti Nkft. támogatása jogcímcsoport (mely elõ-
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irányzat tekintetében a HM és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium közötti megállapodással az érintett tárcák
fejezetek közötti elõirányzat-átadást hajtanak végre) te-
kintetében a HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály;

b) az 5. Közhasznú Társaságok által ellátott állami fel-
adatok finanszírozása jogcímcsoport esetében a HM VGF
a honvédelmi miniszter által vagy részvételével alapított
közhasznú társaságok és a Honvédelmi Minisztérium kö-
zött létrejött közhasznúsági-keretmegállapodásokról és az
azok végrehajtására kötött támogatási megállapodásokról
szóló 40/2008. (HK 9.) HM utasításban foglaltak szerint
eljárva;

c) a 25. Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához jogcímcsoport tekintetében az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja
magyarországi végrehajtási rendjérõl és szabályairól szóló
31/2000. (X. 27.) HM rendeletben foglaltak szerint eljárva
a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiak-
ban: HM FLÜ);

d) a 36. MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott
feladatok támogatása jogcímcsoport tekintetében (kétol-
dalú megállapodás alapján) a HM Személyzeti Fõosztály
(a továbbiakban: HM SZEF);

e) az 1. Válságkezelõ és békemûveletek keretében fel-
ajánlott alegységek (NRF és Battle Group) jogcímcsoport
tekintetében a felülrõl nyitott elõirányzatokra vonatkozó
szabályok szerint eljárva, a 24. Hozzájárulás a NATO költ-
ségvetéséhez (mely elõirányzat felhasználása a Magyar
Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerzõdéshez történõ
csatlakozásról és a szerzõdés szövegének kihirdetésérõl
szóló 1999. évi I. törvény, valamint az Észak-atlanti Szer-
zõdés alapján aláírt egyéb egyetértési nyilatkozatok és
technikai egyezményekben foglaltak szerint történik), a
35. Egyéb uniós befizetések (mely elõirányzat felhaszná-
lása a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történõ csat-
lakozásáról szóló szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2004. évi
XXX. törvény alapján aláírt egyetértési nyilatkozatok és
technikai egyezmények szerint történik), a 38. A fejezeti
kezelésû elõirányzatokkal összefüggésben felmerült, a
Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai
(az Ámr. 108/A § (1) bekezdése alapján), valamint a
32. Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyug-
ellátásának kiadásaihoz [mely feladat a költségvetési tör-
vény 24. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kerül végre-
hajtásra] jogcímcsoportok vonatkozásában a HM Közgaz-
dasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM
KPÜ).

(2) Gazdálkodást végzõ szervezetek a költségvetési tör-
vényben nem nevesített jogcímcsoportok vonatkozásában:

a) a 8/2/15. Nemzetközi kártérítés jogcímcsoport tekin-
tetében – mely forgóalapot képez – a HM Jogi Fõosztály a
Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ
nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás rész-
letes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rende-
letben foglaltak szerint, ahol a forgóalap év végi maradvá-

nya a HM tárca kötelezettségvállalással terhelt elõirány-
zat-maradványát képezi;

b) a 8/2/31. Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai In-
novációs Alap támogatásához jogcímcsoport tekintetében
kétoldalú megállapodás alapján a HM FLÜ;

c) a 8/2/34. Feladatfinanszírozási elõirányzatok marad-
ványának befizetése jogcímcsoport tekintetében – mely a
8/1. alcímen keletkezett és elvont elõzõ évi elõirányzat-
maradvány elszámolására szolgál – a HM KPÜ.

4. §

(1) A gazdálkodást végzõ szervezetek feladataikat a
HM KPÜ bevonásával hajtják végre.

(2) A feladatfinanszírozás keretén kívüli, a fejezeti ke-
zelésû elõirányzat, célelõirányzat felhasználási keretszám-
láról közvetlenül, fejezeten kívülre átadott, illetve kifize-
tett pénzeszközök forgalmának lebonyolítása, valamint a
számlára befolyt bevételek felhasználására irányuló javas-
lattétel a HM KPÜ hatásköre.

(3) A Magyar Államkincstár által az Ámr. 108/A §-ában
foglaltak alapján – a feladatfinanszírozási és egyéb fejezeti
kezelésû elõirányzatokhoz kapcsolódó forintszámlák vonat-
kozásában – felszámított díjakat a HM KPÜ számolja el a
8/2/38. jogcímcsoport dologi kiadások elõirányzata terhére.

5. §

(1) Az Ámr. 41. §-a szerinti elemi költségvetési javasla-
tokat a gazdálkodást végzõ szervezetek készítik el és a HM
KPÜ részére 2009. február 28-ig küldik meg. A HM KPÜ
a javaslatokat felülvizsgálja, és a honvédelmi miniszter ré-
szére – a HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakál-
lamtitkár (a továbbiakban: HM VTISZÁT), a HM Kabi-
netfõnök és a HM államtitkár útján – jóváhagyásra felter-
jeszti. A jóváhagyást követõen a gazdálkodást végzõ szer-
vezetek az elemi költségvetésben meghatározott elõirány-
zatok tárgyévben történõ teljesítésével, illetve felhaszná-
lásával összefüggésben – a (2) bekezdés szerinti kivétel-
lel – az elõírt adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettsé-
gek tekintetében saját hatáskörben járnak el.

(2) Az Ámr. 46. § (1) bekezdésének d) pontjában, vala-
mint (5) bekezdésében és a költségvetési törvény 49. §
-ának (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásával kapcsolatos elõ-
irányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslatokat a gaz-
dálkodást végzõ szervezetek a HM KPÜ részére küldik
meg. A HM KPÜ a javaslatokat felülvizsgálja és a honvé-
delmi miniszter részére – a HM VTISZÁT, a HM kabinet-
fõnök és a HM államtitkár útján – jóváhagyásra felter-
jeszti. A HM KPÜ a jóváhagyott elõirányzat-módosítások-
ról a gazdálkodást végzõ szervezetek részére tájékoztatást
nyújt.
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(3) A 8. Fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetési
cím elõirányzatai teljesítésérõl – az államháztartás szerve-
zetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sa-
játosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
elõírásai szerint – a HM KPÜ számszaki beszámolót és
szöveges indokolást állít össze a gazdálkodást végzõ szer-
vezetek adatszolgáltatása alapján. Az elõirányzatok 2008.
évben képzõdõ kötelezettségvállalással terhelt maradvá-
nyát, a gazdálkodást végzõ szervezetek által – a 2008. évi
költségvetési beszámoló elkészítésére vonatkozó HM
KPÜ intézkedésben foglaltak szerint – megküldött beszá-
molók alapján a HM KPÜ felülvizsgálja és a honvédelmi
miniszter részére – a HM VTISZÁT, a HM kabinetfõnök
és a HM államtitkár útján – jóváhagyásra felterjeszti.

(4) A jóváhagyott 2008. évi elõirányzat-maradvány
2009. évi felhasználására vonatkozó javaslatok alapján az
elõirányzat-módosítás érdekében a HM KPÜ a (2) bekez-
désben foglaltak szerint jár el. Elõirányzat-maradványt
terhelõ kifizetés tárgyévi elõirányzat terhére nem teljesít-
hetõ.

(5) Az Ámr. 61. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a
közhasznú társaságok mûködésérõl a HM VGF, az MH
Szociálpolitikai Közalapítvány tekintetében pedig a HM
SZEF szöveges értékelést készít, melyet a zárszámadáshoz
kapcsolódóan meghatározásra kerülõ idõpontig a HM
KPÜ részére megküld.

6. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatokon megtervezett költ-
ségvetési támogatás Magyar Államkincstár általi biztosí-
tása az Ámr. 109/A. §-ban meghatározottak szerint teljesí-
tésarányosan, a benyújtott elõirányzat finanszírozási terv
alapján történik, melynek összeállítása érdekében a gaz-
dálkodást végzõ szervezetek a fejezeti kezelésû elõirány-
zatok terhére történõ kifizetések finanszírozásáról és az
ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl szóló
54/2007. (HK 12.) HM utasításban foglaltak szerint a
tárgyhónapot megelõzõ hónap 18-áig a HM KPÜ részére
adatszolgáltatást teljesítenek.

7. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal való gazdálkodás
feladatainak végrehajtásához a gazdálkodást végzõ szer-
vezetek az Ámr. 138/B-C. § elõírásainak megfelelõen éves
elõirányzat-felhasználási tervet kötelesek készíteni és ar-
ról a költségvetési elõirányzatok felhasználásának terve-
zésérõl és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl
szóló 56/2007. (HK 12.) HM utasításban foglaltak szerint
minden hónap 4-éig a HM KPÜ részére adatszolgáltatást
teljesítenek.

8. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére fizetési,
vagy más teljesítési kötelezettséget – a jogszabály alapján
történõ fizetési kötelezettségtõl eltekintve – a honvédelmi
miniszter, a HM államtitkár, a HM kabinetfõnök, a HM
VTISZÁT, továbbá az érintett gazdálkodást végzõ szerve-
zet vezetõje, vagy az általuk írásban megbízott személy
vállalhat.

(2) A tárgyévi elõirányzat terhére akkor vállalható köte-
lezettség, ha a pénzügyi teljesítés legkésõbb a tárgyévet
követõ év június 30-áig megtörténik.

(3) Éven túli kötelezettség a tárgyévet követõ év(ek)
elõirányzata terhére történõ kifizetésre az Áht.
12/A–12/B. §-ában és 22–23/A. §-ában foglaltakra figye-
lemmel vállalható.

(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatok kötelezettségvál-
lalással terhelt elõirányzat-maradványa terhére – ha a kö-
telezettségvállalás meghiúsul, vagy a felhasználás összege
kisebb az elõirányzatnál – újabb kötelezettség csak a pénz-
ügyminiszter engedélyével vállalható.

(5) A kötelezettségvállalásnak elõirányzat-felhasználá-
si terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalás a gazdasá-
gi vezetõ vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegy-
zése után, és csak írásban történhet. A gazdasági vezetõ a
fejezeti kezelésû elõirányzatok vonatkozásában a HM
KPÜ vezérigazgatója.

(6) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének el-
rendelése elõtt okmányok alapján ellenõrizni, szakmailag
igazolni kell azok jogosultságát, összegszerûségét, a szer-
zõdés, megrendelés, megállapodás teljesítését.

(7) A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt
végzõ személyek kijelölésérõl a gazdálkodást végzõ szer-
vezet vezetõje belsõ szabályzatban köteles rendelkezni.
A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítõnek el-
lenõriznie kell az összegszerûséget, a fedezet meglétét és
azt, hogy az elõírt követelményeket betartották-e.

(8) Érvényesítést a gazdálkodást végzõ szervezet veze-
tõje által írásban megbízott, pénzügyi-számviteli képesíté-
sû dolgozó végezhet. A kiadás teljesítésének, a bevétel be-
szedésének vagy elszámolásának elrendelésére érvényesí-
tett okmány alapján (a továbbiakban: utalványozás) a gaz-
dálkodást végzõ szervezet vezetõje, vagy az általa írásban
felhatalmazott személy jogosult. Az utalvány ellenjegyzé-
se a beruházások esetében a gazdálkodást végzõ szervezet-
nél, az ágazati célelõirányzatok esetében a HM KPÜ-n
történik.

(9) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ, illetõleg az
utalványozó és az ellenjegyzõ – ugyanazon gazdasági ese-
ményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet. Az ér-
vényesítõ személy nem lehet azonos a kötelezettségválla-
lásra, utalványozásra jogosult személlyel.
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(10) A szakmai teljesítés igazolására, az érvényesítésre,
az utalványozásra, valamint az ellenjegyzésre a melléklet
szerinti formanyomtatványt (utalványrendeletet) kell al-
kalmazni.

9. §

(1) Az Ámr. 162/A. és 162/B. §-aiban elõírt kötelezett-
ségvállalások bejelentését:

a) a 8/1 Beruházás költségvetési alcímhez tartozó elõ-
irányzatok tekintetében a 2. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott gazdálkodószervezetek által a HM KPÜ részére pa-
píralapon megküldött, az Ámr. 5. számú melléklete sze-
rinti „Szerzõdésbejelentés” okmány alkalmazásával;

b) a 8/2 Ágazati célelõirányzatok költségvetési alcímen
belül az Ámr. 14, 15, illetve a 15/a. számú melléklete sze-
rinti okmányok alkalmazásával
a HM KPÜ végzi elektronikus úton.

(2) A 8/1 Beruházás költségvetési alcím vonatkozásá-
ban a 2. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodó
szervezetek az Ámr. 72. § (1) bekezdése szerinti alapok-
mányt papíralapon megküldik a HM KPÜ részére, mely
szervezet azt az ellenjegyzést követõen elektronikus úton
továbbítja a Magyar Államkincstárhoz.

10. §

(1) A HM KPÜ szakmai területét érintõen felülvizsgál-
ja, illetve a szakmai kompetenciáját meghaladó esetekben
az illetékes – szakmai felelõs – szervezetek bevonásával
felülvizsgáltatja a részére megküldött, a 24. Hozzájárulás a
NATO költségvetéséhez és a 35. Egyéb uniós befizetések
jogcímcsoportokat terhelõ kifizetésekre vonatkozó fize-
tési felszólításokat.

(2) Amennyiben a felszólításban szereplõ összeg kifize-
tésének jogossága igazolt, 50 MFt-os összeghatárig a kifi-
zetést a HM KPÜ vezérigazgatója engedélyezi, 50 MFt
felett a HM KPÜ a kifizetésre vonatkozó javaslatát
100 MFt-os összeghatárig a HM VTISZÁT-nak, 100 MFt
feletti kifizetés esetén a HM kabinetfõnöknek – a HM
VTISZÁT útján – jóváhagyásra felterjeszti.

(3) Az év közben új feladatokkal kapcsolatban felme-
rülõ – a költségvetés tervezési idõszakában még nem is-
mert – fizetési kötelezettségek esetében azok teljesítésé-
nek engedélyezése – összeghatártól függetlenül – a HM
kabinetfõnök hatáskörébe tartozik.

11. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal való szabály-
szerû gazdálkodást a folyamatba épített, elõzetes és utóla-
gos vezetõi ellenõrzési rendszer (FEUVE) keretében kell
ellenõrizni, melynek mûködtetéséért a gazdálkodást végzõ
szervezetek felelõsek.

(2) Az elõirányzatokból nyújtott támogatások rendelte-
tésüknek megfelelõ felhasználásának ellenõrzését a HM
Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal a HM éves ellen-
õrzési terve szerint végzi. A támogatás jogosulatlanul
igénybe vett része visszavonásra kerül.

12. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba,* ezzel
egyidejûleg a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2008. évi fel-
használásának rendjérõl szóló 18/2008. (HK 5.) HM utasí-
tás hatályát veszti.

(2) A 3. § (1) bekezdésének b) pontja 2009. július 1-jén
hatályát veszti.

(3) A közhasznú társaságok 2009. június 30-ig a
8/2/5. jogcímcsoporton jóváhagyott éves elõirányzat
50%-át használhatják fel.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás aláírásának napja 2009. február 19.
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Melléklet a 15/2009. (II. 27.) HM utasításhoz

. számú példány

honvédelmi szerv neve

UTALVÁNYRENDELET
szakmai teljesítés igazolására, az utalványozásra, az ellenjegyzés és a könyvelés igazolására

200… ÉV

I. A szakmai teljesítés igazolása

…………………….….. számú és ………………………….. összegû szerzõdés, megrendelés, megállapodás alapján
…………………….…….. által kiállított …………………számú számlában (bizonylaton) megjelölt elvégzett munka,
szolgáltatás, árubeszerzés jogosultságának, összegszerûségének szakmai teljesítését igazolom.

Az ellenjegyzési okmány száma: ………………………….

Bevételezése megtörtént (okm. száma: ………………………………..)

Bevételezést nem igényel

…………..…………, 200. ………………. hó …….. nap
…………………………………………

szakmai teljesítést igazoló

Kedvezményezett megnevezése és címe:

Jóváírandó bankszámla megnevezése és száma:

Fizetési határidõ: ………………………… Fizetés módja: …………………………….

Fizetés összege: …………………………… Fizetés tárgya: ……………………………..

Teljesítés helye (helyõrség, objektum): …………………………………………………….

Az érvényesítéssel megállapított összeg a következõ fõkönyvi számlákra könyvelendõ:

Szöveg CRK Szakfeladat Fõkönyvi számla száma Számla összege

Elõirányzat-
felhasználás

nyilvántartási
tételszám

Tartozik Követel
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II. A számla (bizonylat) érvényességének igazolása

A szakmai teljesítés igazolása alapján a ………... keltû …………….………számú számla (bizonylat) „érvényesítve”

Budapest, 200. ………………. hó …….. nap

…………………………………
érvényesítõ

III. A mellékelt igazolt, érvényesített számla (bizonylat) alapján …………….. fizetési idõponttal …………. fizetési
móddal utalványozom, ellenjegyzem …………………………………………………………………. forint összegben
……………………………… számla javára, ……………………………………. terhére.

…………………………, 200… ……… hó ……-n …………………………, 200… ……… hó ……-n

………………………………… …………………………………
utalványozó ellenjegyzõ

IV. Könyvelés igazolása

Számlakivonat száma: ……………… számlakivonat kelte: ……………….
Könyvelés kelte: ………………………

…………………………………
könyvelte
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
13/2009. (HK 5.) HM KF–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a NATO Training Group Financial Sub-Group

(NTG FSG-NATO Kiképzési Csoport
Pénzügyi Alcsoport) 2009. május 4–8. között,

Budapesten megrendezésre kerülõ 69. soros ülésének
elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ

feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3)–(4) bekezdése és a 101. §
(4)–(5) bekezdése alapján a NATO Training Group Finan-
cial Sub-Group, a NATO Kiképzési Csoport Pénzügyi Al-
csoport (a továbbiakban: NTG FSG) megrendezésre kerü-
lõ 69. soros ülésének elõkészítésével és lebonyolításával
összefüggõ feladatok végrehajtásáról az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) az
elõkészítéssel és a lebonyolítással összefüggõ feladatok
végrehajtásában érintett szervezeteire.

2. A munkaértekezleteket a nemzetközi NTG FSG elnö-
ke (NTG FSG chairman) vezeti le.

3. Az ülésen, valamint az ehhez kapcsolódó munkatalál-
kozókon az NTG FSG programban résztvevõ országok
(NATO és PfP tagországok, Mediterranean Dialogue-MD,
Istanbul Cooperative Initiative nations-ICI országok), il-
letve a NATO szervezeti elemeinek képviselõi vesznek
részt (mintegy 40 fõ). A megbeszélésekre a várható külföl-
di vendégek száma kb. 55 fõ.

4. A munkaértekezletek helye: Hotel Flamenco, Buda-
pest (1113 Bp., Tas vezér u. 3–7.).

5. A munkaértekezletek ideje: 2009. május 4–8.

6. A munkaértekezletek elõkészítésére és lebonyolításá-
ra szervezõ bizottság (a továbbiakban: bizottság) létreho-
zását rendeljük el, melynek vezetõje a HM Közgazdasági
és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) ve-
zérigazgatója vagy az általa kijelölt személy.

7. Felkérjük a MK Katonai Biztonsági Hivatalt (a továb-
biakban: MK KBH) a bizottság munkájában való részvé-
telre.

8. A bizottság döntési jogkörrel rendelkezõ tagjai:
a) Protokoll és logisztikai biztosítási szakfeladatok vég-

rehajtására a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
(a továbbiakban: HM FLÜ) vezérigazgatója által kijelölt
protokoll, logisztikai és gazdálkodási szakember(ek);

b) Pénzügyi szakfeladatok végrehajtására a HM KPÜ
vezérigazgatója által kijelölt személy(ek);

c) Biztonsági szakfeladatok végrehajtására az MK KBH
fõigazgatója által kijelölt személy(ek);

d) Szervezési és végrehajtási feladatokra a HM KPÜ ál-
lományából kijelölt személy(ek);

e) A rendészeti, biztosítási és szállítási feladatokra az
MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD) állomá-
nyából kijelölt személy(ek);

f) Egészségügyi szakfeladatok végrehajtására az MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a to-
vábbiakban MH HEK) parancsnoka (MH egészségügyi
fõnöke) által kijelölt személy(ek).

9. A bizottság a vezetõje által meghatározott idõpontok-
ban és helyen ülésezik.

10. Az ülés, és a munkaértekezletek elõkészítése, lebo-
nyolítása érdekében meghatározott feladatok eredményes
végrehajtásáért, a végrehajtásban résztvevõ állomány fel-
készítéséért a bizottság a vezetõje felelõs.

11. A bizottság 2009. február 28-ig összeállítja a prog-
ramtervet, melyet a bizottság vezetõje részünkre jóváha-
gyásra felterjeszt.

12. A lebonyolításban résztvevõ érintett szervezetek
feladatkörüket illetõen elkészítik a részköltségvetési ja-
vaslataikat, melyeket 2009. március 10-ig megküldenek a
HM KPÜ részére.

13. A bizottság javaslatai és a 8. pontban megjelölt,
érintett szervezetek adatszolgáltatása alapján, a program-
felelõs HM KPÜ 2009. március 20-ig elkészíti a rendez-
vény költségvetési igénytervét és a hozzá kapcsolódó
programok részletes lebonyolítási tervét, a nemzetközi ka-
tonai együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris és
vendéglátási kérdésekrõl szóló 49/2006. (HK 11.) HM
utasítás 7. számú melléklete szerint, majd megküldi a HM
FLÜ részére.

14. A rendezvény költségeinek fedezetére a HM KPÜ
vezérigazgatója tesz javaslatot.

15. A HM FLÜ vezérigazgatója a megbeszélések szállí-
tóeszköz szükségletét, valamint a tevékenységgel kapcso-
latos kiadásokat, illetve az irodaszer és informatikai szak-
anyag beszerzését a delegációk vonatkozásában a program
keretének terhére biztosítja.

16. Az MH Központi Kiképzõ Bázis (Szentendre) pa-
rancsnoka, a programterv szerint, a rendezvény idõtartama
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alatt, kísérõ biztosításával lehetõvé teszi a résztvevõk ré-
szére a bázis és az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakkép-
zõ Iskola területére való belépést és az objektumok bemu-
tatását.

17. Az MH TD parancsnoka, együttmûködve az MK
KBH fõigazgatója által kijelölt személlyel, megszervezi és
biztosítja a munkatalálkozó lebonyolításával kapcsolatos
rendészeti és biztosítási feladatokat.

18. A HM FLÜ vezérigazgatója, a bizottságba kijelölt
személyen keresztül, biztosítja a HM KPÜ-vel történõ fo-
lyamatos együttmûködést és az általuk igényelt logisztikai
támogatás feladatainak végrehajtását a program keretének
terhére.

19. A MH HEK parancsnoka, a bizottságba kijelölt sze-
mélyen keresztül intézkedik a rendezvény ideje alatt a
résztvevõk számára nyújtandó egészségügyi biztosításra.

20. A feladat végrehajtásában érintett szervezetek adat-
szolgáltatása alapján, a HM FLÜ a rendezvény befejezésé-
tõl számított 15 napon belül elkészíti a programmal kap-
csolatban felmerült költségek elszámolását.

21. A HM KPÜ, együttmûködésben a HM FLÜ-vel, a
rendezvény befejezését követõ 20 napon belül jelentését
részünkre terjessze fel. A jelentésnek tartalmaznia kell a
program pénzügyi elszámolását is.

22. A rendezvény elõkészítésében és végrehajtásában
érintett katonai szervezetek parancsnokai, vezetõi aláren-
deltjeik részére a szükséges parancsokat, intézkedéseket
adják ki.

23. Az együttes intézkedést a bizottság vezetõje és tag-
jai teljes terjedelmében, az érintett vezetõ szervek állomá-
nya a szükséges mértékben ismerje meg.

24. Ez az együttes intézkedés az aláírását* követõ 3. na-
pon lép hatályba, és 2009. július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2009. február 17.

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
a tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi
beosztást betöltõ hivatásos és szerzõdéses állomány

ruházati illetménygazdálkodásának
egyes szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a Magyar Honvédség irányításának és felsõ-
szintû vezetésének rendjérõl szóló 2134/2006. (VII. 27.)
Korm. határozat 6. pontjára – a tábornoki, fõtiszti, tiszti,
zászlósi és tiszthelyettesi beosztást betöltõ hivatásos és
szerzõdéses állomány ruházati illetménygazdálkodásának
egyes szabályairól az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügye-
lete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi
beosztást betöltõ hivatásos és szerzõdéses állomány (to-
vábbiakban: igényjogosult) az állományba vételének nap-
jától az állományviszonya megszûnése idõpontjáig –, illet-
ve a 44. és a 46. pontokban meghatározott esetekben to-
vábbi – ruházati illetményre jogosult, melynek mértékét az
adott év ruházati illetménynormáját megállapító HM uta-
sítás (a továbbiakban: norma) határozza meg. Az igényjo-
gosult ellátása ruházati utalványfüzetek idõszakos kibo-
csátásával valósul meg. A ruházati illetmények fajtái az
alábbiak:

a) alapfelszerelési illetmény,
b) kiegészítõ illetmény,
c) utánpótlási illetmény,
d) pótlólagos illetmény.

3. Az alapfelszerelési illetmény az igényjogosult alap-
ellátmánya, mely a norma alapján alapfelszerelési ruházati
utalványfüzet keretösszegének érvényesítésével kerül ki-
adásra. Az igényjogosult a Magyar Honvédség Öltözködé-
si Szabályzatban (Ált/25) a részére meghatározott egyen-
ruházatot a bejegyzett összeg mértékéig az alábbiak sze-
rint köteles beszerezni, illetve tisztíttatni:

a) hadi- (gyakorló-), köznapi és társasági öltözeti cik-
keit, valamint egyéb ruházati anyagokat a Katonai Ruhá-
zati Ellátó Pontokban (a továbbiakban: KREP) átvenni,

b) a mérték után készített ruházatot a központi közbe-
szerzési eljárás alapján kijelölt vállalkozónál (a továbbiak-
ban: vállalkozó) megrendelni,
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c) egyenruházatának mosatását és vegytisztítását a köz-
ponti közbeszerzési eljárás alapján kijelölt szolgáltatónál
(a továbbiakban: szolgáltató) igénybe venni.

4. Alapfelszerelési ruházati illetményben részesül az ál-
lományviszony kezdetekor:

a) a katonai tanintézetek felavatott igényjogosult hall-
gatója,

b) a polgári életbõl elsõ alkalommal vagy legalább két
év megszakítás után ismételten állományba vett igényjo-
gosult,

c) más fegyveres testülettõl állományba vett igényjo-
gosult.

5. Alapfelszerelési idõszaknak számít:
a) hivatásos állományba vettek esetében a hivatásos ál-

lományba vétel évében az állományba vételtõl december
31-ig tartó idõszak,

b) katonai tanintézetekbõl, polgári életbõl és más fegy-
veres testülettõl szerzõdéses állományba vettek részére a
szerzõdéses állományba vétel hónapjától számított 12 hó-
nap.

Az a) és a b) alpont szerinti ellátás esetében az elszámo-
láskor a jóváírt ruházati illetményekkel való ellátottság
48 hónapra vonatkozik.

6. Az alapfelszerelési ellátás idõszakára csak alapfel-
szerelési illetmény jár, az igényjogosult ebben a periódus-
ban kiegészítõ, utánpótlási és pótlólagos illetményre nem
jogosult.

7. A kiegészítõ illetmény a ruházati illetmény kiegészí-
tésére szolgál, a normában meghatározott értékben. Az
igényjogosult a bejegyzett összeg mértékéig a KREP-ben
és a vállalkozótól köteles kiegészíteni, illetve átszerelni
egyenruházatát állománykategóriájának megfelelõen. Ki-
egészítõ illetmény kizárólag az alapfelszerelési ruházati
utalványfüzetben érvényesíthetõ.

8. Kiegészítõ illetményben kell részesíteni:
a) a fõtisztet tábornokká történõ kinevezésekor,
b) a tiszthelyettest tisztté vagy zászlóssá történõ elõlép-

tetésekor.

9. Az utánpótlási illetmény az alapfelszerelési illet-
ményt követõ, a normában meghatározott értékû, egy évre
(12 hónapra), éves rendszerességgel járó ruházati illet-
mény. Az igényjogosult a bejegyzett (elõrenyomtatott)
összeg mértékéig a KREP-ben és a vállalkozótól köteles
egyenruházati cikkeinek utánpótlását biztosítani, az újon-
nan rendszeresített ruházati cikkeket beszerezni, valamint
egyenruházatának mosatását és vegytisztítását a szolgálta-
tónál végrehajtatni.

10. Utánpótlási illetményre jogosult az alapfelszerelési
idõszak lejártát követõen:

a) a tábornok, a kinevezését követõ év január 1-jétõl
évente,

b) a hivatásos fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes
igényjogosult az állományviszony kezdetét követõ év ja-
nuár 1-jétõl évente,

c) a szerzõdéses igényjogosult a 2. szerzõdéses év for-
dulónapjától (szerzõdéses szolgálat kezdetének elsõ évfor-
dulójától), szerzõdéses évenként (12 hónaponként),

d) a 24 hónapnál rövidebb megszakítás után újból állo-
mányba vett igényjogosult, az állományba vétel napjától.

11. A pótlólagos illetmény az állományviszony meg-
szûnését követõen a 44. és a 46. pontokban meghatározott
esetekben járó illetmény. Mértéke a normában meghatáro-
zott éves utánpótlási illetmény fele (6 hónap).

12. Az igényjogosult állományba vételérõl, áthelyezé-
sérõl, állományból történõ kiválásáról, illetmény nélküli
szabadságáról, ezen felül a szerzõdéses igényjogosult
szerzõdéses idejének módosításáról, valamint hivatásos
állományba vételérõl készült parancsból (a továbbiakban:
parancs) az illetékes személyügyi szervnek az ellátó kato-
nai szervezet ellátásért felelõs ruházati logisztikai tiszt
vagy beosztott (a továbbiakban: ellátó) részére egy pél-
dányt kell biztosítania.

13. Az igényjogosult részére a ruházati utalványfüzet
kiadását, nyilvántartását és elszámolását, a készpénzkifi-
zetések jogosságának megvizsgálását – az utaltsági rend-
nek megfelelõen – az ellátónak kell végrehajtania.

14. A ruházati utalványfüzetek fedõlapjának és keret-
összeg nyilvántartásának aláírással és a katonai szervezet
bélyegzõjével történõ érvényesítését az ellátásért felelõs
katonai szervezet logisztikai fõnökének vagy hadtápfõnö-
kének, vagy gazdasági vezetõjének (a továbbiakban: szak-
mai fõnök) kell végrehajtania.

Az érvényesített ruházati illetmények jogosságáért, a
ruházati utalványfüzetek kiadásáért a szakmai fõnök fe-
lelõs.

15. A ruházati utalványfüzet és egyes részei másra át
nem ruházhatók. Megõrzéséért, rendeltetésszerû használa-
táért, a bejegyzések ellenõrzéséért, valamint a KREP-en
történt anyag átvételeket igazoló pénztárbizonylatok a ru-
házati utalványfüzet keretösszegének felhasználásáig tör-
ténõ megõrzéséért az igényjogosult felelõs.

16. A ruházati utalványfüzet keretösszeg nyilvántartá-
sába történõ bejegyzés szabályszerûségéért és számszaki
helyességéért, valamint annak elmulasztásáért a bejegy-
zésre jogosult szerv (KREP, vállalkozó, szolgáltató, szak-
mai fõnök) felelõs.

17. A ruházati utalványfüzetet és részeit olvashatóan
kell kiállítani. Az érvényesítés és a ruházati anyag átvételi
utalványok nem javíthatók. A hibásan kiállított ruházati
anyag átvételi utalványt a füzethez rögzítetten kell a keret-
összeg felhasználásáig megõrizni. A keretösszeg nyilván-
tartás téves számszaki bejegyzését a bejegyzésre jogosult
szerv a következõ sorban helyesbítheti.
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Fokozott figyelmet kell fordítani a ruházati anyag átvé-
teli utalványok olvasható, pontos, maradéktalan kitöltésé-
re, az összegek helyi értékének megfelelõ bejegyzésére és
a felhasználás – a „ruházati anyagot átvettem/készpénzt
felvettem” szövegrész valamelyikének az áthúzásával –
módjának egyértelmû meghatározására, valamint a keret-
összeg nyilvántartásban végzett bejegyzések igazolásának
teljességére (aláírás, bélyegzõ).

18. A ruházati illetmények keretösszegbõl történõ, illet-
ve keretösszegen felüli éves kifizetéseit a norma tartal-
mazza.

19. Az utánpótlási illetmény összege 12 havi részre
bontható. A jogosultságot hónapokra kerekítve kell meg-
állapítani. Minden megkezdett hónapot egésznek kell te-
kinteni, illetõleg számítani.

20. A ruházati utalványfüzet csak 100 Ft-on felüli
5 vagy 10 forintra kikerekített összegû anyagátvételre,
megrendelésre és szolgáltatás igénybevételére, illetve
készpénzfelvételre használható.

21. Ruházati illetménnyel kapcsolatos esemény alkal-
mával az ellátónak formanyomtatványt kell kitöltenie. Az
a)–c) alpontok esetében a kiállításkor fel kell tüntetni az
igényjogosult személyi adatait (neve, születési ideje, anyja
neve), ruházati utalványfüzete számát, valamint a katonai
szervezet bélyegzõjével, alakulatazonosítójával, illetve az
igényjogosult és a szakmai fõnök aláírásával kell ellátni a
nyomtatványt.

A formanyomtatványok az alábbiak lehetnek:
a) „A” jelû adatlap (1. számú melléklet): alapfelszerelési

ruházati utalványfüzet kiadásával egyidejûleg kell kiállíta-
ni, melyen fel kell tüntetni az igényjogosult állományvi-
szonyának kezdetét (szerzõdéses esetén a vállalt idõsza-
kot), a keretösszeg nyilvántartásba bejegyzett illetményt,
valamint annak jogcímét.

b) „NY” jelû adatlap (2. számú melléklet): nyugdíjas ru-
házati utalványfüzet kiadásával egyidejûleg kell kiállítani,
melyen fel kell tüntetni a jogosultság idõpontját, a keret-
összeg nyilvántartásába bejegyzett illetményt, valamint
annak jogcímét.

c) „V” jelû adatlap (3. számú melléklet): a ruházati illet-
mény folyósításának változásakor kell kiállítani, a megfe-
lelõ rész kitöltésével, melyek az alábbiak lehetnek:

ca) Pótruházati utalványfüzet kiadása,
cb) Tényleges állományviszony megszûnése,
cc) 1 évet meghaladó illetmény nélküli szabadság

esetén.
d) Ruházati utalványfüzet igénylés (4. számú melléklet):

4 példányban készülõ sorszámmal ellátott ruházati utal-
ványfüzet igénylõ lap. Az igénylõ katonai szervezetnek fel
kell tüntetni az igényelt ruházati utalványfüzeteket fajtán-
ként és mennyiség szerint, valamint a katonai szervezet
bélyegzõjével, illetve az igényjogosult és a szakmai fõnök
aláírásával kell ellátni. Az MH Logisztikai Ellátó Köz-
pontnak (a továbbiakban: MH LEK) a kiadott ruházati

utalványfüzetek mennyiségét és sorszámát kell feltüntetni
az igénylésen.

e) Kimutatás ruházati utalványfüzet átadásáról (5. szá-
mú melléklet): a meghatározott ruházati utalványfüzet
adott igényjogosultnak való kiadását tanúsító okmány,
melyen fel kell tüntetni az igényjogosult személyi adatait,
állománykategóriáját, a részére kiadott új ruházati utal-
ványfüzet számát, mennyiségét, idõpontját, valamint az
elõzõ (amennyiben van) ruházati utalványfüzet keret-
összeg maradványát. A ruházati utalványfüzet záró szelvé-
nyének elszámoló részét a nyomtatvány megfelelõ részébe
be kell ragasztani. Az okmány egy példányban készül, az
eredeti másolatát az MH LEK részére a ruházati utalvány-
füzetek elszámolásakor mellékelni kell.

f) Pótszelvény: sorszámmal ellátott önálló záró szel-
vény, melyet az igényjogosult állományba visszavétele,
ruházati utalványfüzetének elvesztése, vagy katonai nem-
zetbiztonsági szolgálattól történõ áthelyezése esetén az
MH LEK-nek az ellátó részére kell kiadnia. Az igényjogo-
sult részére a fenti esetekben az ellátó új ruházati utalvány-
füzetet kizárólag pótszelvény ellenében biztosíthat.

22. A ruházati utalványfüzetek érvényesítési rendje, ki-
adásának határideje és érvényességi ideje:

a) alapfelszerelési ruházati utalványfüzet: az alapfel-
szerelés idõszakára jár, a normában meghatározott alapfel-
szerelési illetmény folyósításához keretösszegre érvénye-
sítve az állományba vételt követõ 8 napon belül kell kiadni
az igényjogosultnak.

Érvényes: hivatásos igényjogosult esetében: a kiállítás
idõpontjától számított 24 hónapot követõ december 31-ig,
szerzõdéses igényjogosult esetében: a kiállítást követõ
3 évig.

b) hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzet: nap-
tári évenként változó színû nyomtatással készül. A naptári
évre a norma szerint meghatározott ruházati utánpótlási il-
letmény folyósítása céljából a keretösszegre érvényesítve
a norma közzététele napjától számított 30 napon belül kell
kiadni az igényjogosultnak. A 37. pont szerinti illetmény
elõrehozás esetén a következõ naptári évek ruházati utal-
ványfüzetét kell az elõrehozáskor érvényben lévõ utánpót-
lási illetményösszegre érvényesíteni.

Érvényes: 3 évig, a fedõlapon elõrenyomtatva. Elõreho-
zás esetén a kiállítás idõpontjától a fedõlapon elõrenyom-
tatott idõpontig.

c) szerzõdéses utánpótlási ruházati utalványfüzet: a
szerzõdéses szolgálat 2. évétõl kezdõdõen szerzõdéses
évenként, fordulónapot követõ 8 napon belül kell kiadni.
Illetmény elõrehozás esetén a következõ évi ruházati utal-
ványfüzetet kell az elõrehozáskor érvényben lévõ utánpót-
lási illetményösszegére érvényesíteni.

Érvényes: 3 évig, a fordulónapjának idõpontjáig.
d) pótruházati utalványfüzet: az ellátási idõszakokra

kiadott ruházati utalványfüzetek betelte esetén, 8 napon,
illetve az érvényességi idõn belül kell kiadni, amennyiben
az igényjogosult illetménymaradvánnyal rendelkezik. Az
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utalványfüzet csak az ellátási idõszakra kiadott ruházati
utalványfüzet folytatásaként, azzal együtt érvényes.

Érvényes: a betelt ruházati utalványfüzet érvényességi
idejéig.

e) nyugdíjas (NY) ruházati utalványfüzet: elõre
nyomtatott keretösszeg nélküli ruházati utalványfüzet,
mely az anyag átvételek nyilvántartásának végrehajtására
szolgál. A 36. pontban meghatározott esetek szerint a hon-
védelem érdekében munkát végzõ nyugállományú katona
részére engedélyezett ruházati illetményt az engedélyezést
követõ 8 napon belül kell biztosítani.

Érvényes: a tárgyév december 31-ig.

23. A ruházati utalványfüzetek részei:
a) fedõlap: az igényjogosult azonosítási adatainak a ka-

tonai szervezet általi igazolására, valamint az érvényesség
meghatározására, illetve annak meghosszabbítására szol-
gáló rész.

b) keretösszeg nyilvántartás: az esedékes ruházati il-
letmény nyitó keretösszegének, felhasználásának és ma-
radványának nyilvántartására szolgáló rész. A katonai
szervezet által végzett kiegészítéseket és csökkentéseket a
szakmai fõnöknek, az anyag átvételekre (mérték utáni
megrendelésre, mosatásra és vegytisztításra) vonatkozó
keretösszeg csökkentéseket a KREP-nek (vállalkozónak,
szolgáltatónak) kell igazolnia. A keretösszeg nyilvántartás
bejegyzései csak aláírással és bélyegzõvel igazoltan érvé-
nyesek.

c) ruházati anyag átvételi utalvány: az anyag átvéte-
lek (mérték utáni megrendelés, mosatás és vegytisztítás)
ellenértékének kiegyenlítésére szolgáló rész. Külön szabá-
lyozott esetekben – a Készpénzfelvétel résszel kiegészít-
ve – készpénz felvételére is szolgálhat.

d) megrendelés szelvényrész: a vállalkozónak a mér-
ték utáni cikk, a szolgáltatónak a mosatás és vegytisztítás
szolgáltatás megrendelésekor kell kiállítania. A vállalko-
zónak és a szolgáltatónak a keretösszeg nyilvántartásban a
megrendeléskor le kell vonnia a térítési összeget, a meg-
rendelés szelvényrészt a megrendeléskor, a ruházati anyag
átvételi utalványrészt az elkészült cikk átadásakor kell át-
vennie.

e) készpénzfelvétel szelvényrész (a megrendelés rész
hátoldala): csak készpénzfelvételkor kell kitölteni. Az el-
látó pénzügyi szerv az igényjogosult ruházati illetményé-
bõl a normában meghatározott összegben, továbbá külön
szabályozott esetekben, valamint állományból történt ki-
válás esetében teljesít készpénzkifizetést. A keretösszeg
csökkentést a szakmai fõnöknek kell igazolni.

f) utalvány új ruházati utalványfüzetre szelvény: ki-
töltése után, a szelvény ellenében kell kiadni az igényjogo-
sult részére a következõ ellátási idõszakra érvényes ruhá-
zati utalványfüzetet. A szelvény letéphetõ kis része a ruhá-
zati szolgálat bizonylata, az új ruházati utalványfüzet ki-
adásáról.

g) feljegyzések rész: keretösszegen felüli készpénz ki-
fizetésekre és egyéb szakmai bejegyzésekre szolgáló rész.

h) pót ruházati utalványfüzet kiadása rész: pót ruhá-
zati utalványfüzet kiadásának rögzítésére szolgáló rész.

24. Az ellátónak 30 napon belül személyesen kell elszá-
molnia az MH LEK felé az alábbi esetekben:

a) alapfelszerelési ruházati utalványfüzet kiadása-
kor: parancs másolattal, „A” jelû adatlappal és a kimutatás
ruházati utalványfüzet átadásáról nyomtatvány hiteles má-
solatával,

b) utánpótlási ruházati utalványfüzet kiadásakor:
kimutatás ruházati utalványfüzet átadásáról nyomtatvány
hiteles másolatával és az elõzõ ruházati utalványfüzet utal-
vány új ruházati utalványfüzetre szelvény utalvány részé-
vel,

c) nyugdíjas ruházati utalványfüzet kiadásakor:
„NY” jelû adatlappal és a kimutatás ruházati utalványfüzet
átadásáról nyomtatvány hiteles másolatával,

d) pót ruházati utalványfüzet kiadásakor: „V” jelû
adatlappal és a kimutatás ruházati utalványfüzet átadásáról
nyomtatvány hiteles másolatával,

e) tényleges állományviszony megszûnésekor: pa-
rancs másolattal, „V” jelû adatlappal, a ruházati anyag át-
vételi utalványokkal, és az utalványfüzetekkel,

f) illetmény nélküli szabadságkor: parancs másolattal,
„V” jelû adatlappal, a ruházati anyag átvételi utalványok-
kal, az utolsó utánpótlási ruházati utalványfüzetének (ha
nincs, akkor az alapfelszerelési ruházati utalványfüzeté-
nek) utalvány új ruházati utalványfüzetre szelvényével,

g) készpénz kifizetésekor: a ruházati anyag átvételi
utalvánnyal,

h) utalványfüzet megsemmisítésekor: a jegyzõkönyv
egy példányával,

i) katonai nemzetbiztonsági szolgálathoz történõ át-
helyezéskor: parancs másolattal, a tárgyévi (utolsó) után-
pótlási ruházati utalványfüzetének (ha nincs, akkor az
alapfelszerelési ruházati utalványfüzetének) utalvány új
ruházati utalványfüzetre szelvényével és a ruházati anyag
átvételi utalvánnyal,

j) katonai nemzetbiztonsági szolgálattól történõ át-
helyezéskor: parancs másolattal, kimutatás ruházati utal-
ványfüzet átadásáról nyomtatvány hiteles másolatával és a
pótszelvény utalvány részével,

k) elveszett ruházati utalványfüzetet követõ új ruhá-
zati utalványfüzet kiadásakor: kimutatás ruházati utal-
ványfüzet átadásáról nyomtatvány hiteles másolatával és a
pótszelvény utalvány részével,

l) állományba visszavételt követõen: parancs másolat-
tal, ezen felül új ruházati utalványfüzet kiadása esetén ki-
mutatás ruházati utalványfüzet átadásáról nyomtatvány hi-
teles másolatával és a pótszelvény utalvány részével,

m) az elõrehozott, a hibásan kitöltött, valamint a tárgy-
évre fel nem használt hivatásos utánpótlási ruházati utal-
ványfüzetekkel a tárgyév december 31-ig.

25. A katonai szervezetek elszámolását követõen az
MH LEK-nek a ruházati utalványfüzeteket igényjogosul-
tanként, keretösszeg és érvényességi idõ alapján kell nyil-
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vántartania, valamint a keretösszeget az alábbi eseteket
követõen a nyilvántartásában kell módosítania:

a) a KREP-en történt anyag átvétel,
b) a vállalkozónál történt mérték utáni ruházat készítés,
c) a szolgáltatónál végrehajtott mosatási és vegytisztítá-

si szolgáltatás,
d) ruházati illetménykeret terhére történõ kifizetés,
e) ruházati illetménykeret növelés és jóváírás.

26. Az igényjogosultnak a KREP-ben történt anyag át-
vételre, a vállalkozónál történt mérték utáni ruházat készí-
tésére és a szolgáltatónál végrehajtott mosatási és vegy-
tisztítási szolgáltatásra való igényjogosultságát a szolgá-
lati igazolványának bemutatásával, ruházati utalványfü-
zettel nem rendelkezõ nyugdíjasnak a KREP-ben történt
anyag átvételre való jogosultságát a nyugdíjas igazolvá-
nyának bemutatásával kell igazolnia.

Az igényjogosult az átvett anyag, a megrendelt ruházat
és az igénybevett szolgáltatás ellenértékét a részére kiadott
érvényes ruházati utalványfüzet utalványszelvényének ki-
töltésével és átadásával, illetve készpénzzel egyenlít-
heti ki.

27. Abban az esetben, ha az igényjogosult minõségileg
kifogásolja az általa használt ruházati terméket, akkor az
alábbi eljárást kell alkalmazni:

a) a KREP-tõl átvett terméket az igényjogosultnak a
KREP részére vissza kell szolgáltatnia. Az igényjogosult-
nak a termék KREP-tõl történt átvételét pénztári bizony-
lattal kell igazolnia. A KREP-nek az átvételrõl jegyzõ-
könyvet kell készítenie, mely alapján a terméket az MH
LEK részére továbbítania kell. Az MH LEK-nek a termé-
ket a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Technoló-
giai Igazgatóság (a továbbiakban: HM FLÜ TI) felé be-
vizsgálásra meg kell küldenie. A HM FLÜ TI illetékes
osztálya a bevizsgálást követõen a termék vonatkozásában
az alábbiak szerint dönthet:

aa) a minõségi kifogás megalapozottsága esetén a ga-
ranciát az MH LEK érvényesíti a gyártó felé. Amennyiben
a hibás termék javítható, azt a gyártó által elvégzett javítást
követõen az igényjogosult részére kifogástalan állapotban
kell visszaadni. Ha a hibás termék nem javítható, a gyártó
által biztosított másik új terméket kell az igényjogosult ré-
szére biztosítani. Abban az esetben, ha a gyártó vagy az
MH LEK a fenti cikkel nem rendelkezik, az MH LEK pa-
rancsnokának az igényjogosult tárgyévi ruházati utalvány-
füzet keretösszegébe a termék átvételének idõpontjában
megállapított bruttó egységárral megegyezõ értékû jóvá-
írást kell végrehajtania.

ab) a minõségi kifogás megalapozatlansága esetén a ter-
méket az igényjogosult részére vissza kell juttatni, az MH
LEK részérõl csere kötelezettség nem áll fenn.

b) az igényjogosult által a vállalkozótól átvett mérték
után készített termék garanciáját az igényjogosultnak a vá-
sárlói nyilatkozat alapján a vállalkozó felé önállóan kell
érvényesítenie.

A KREP-ek rendeltetésérõl, jogállásáról, feladatáról,
vezetési és okmányolási rendjérõl, illetve mûködésérõl az
MH LEK által kiadott Mûködési utasítás rendelkezik.

28. A katonai szervezeteknek a következõ évi ellátás-
hoz szükséges utánpótlási ruházati utalványfüzeteket a
tárgyév október 15-ig, az alapfelszereléshez, az utánpótlás
elõrehozásához, pót-, illetve nyugdíjas ruházati utal-
ványfüzet kiadásához a felmerülés idõpontjában a 21. pont
d) alpont szerint meghatározott nyomtatványon kell az
MH LEK-tõl igényelni.

A tábornokok utánpótlási ruházati utalványfüzetét az
igénylésben külön sorban kell feltüntetni.

A hibásan kiállított vagy érvényesített ruházati utal-
ványfüzetek pótlására 1–20 db tényleges szükséglet esetén
1 db, 21–50 db esetén 2 db, 51–100 db esetén 3 db és
100 db igényen felül 2% tartalékot kell igényelni.

Pótruházati utalványfüzetbõl az állomány után 5%-ot
kell igényelni és készletezni.

29. Az igényelt, de az igényjogosult számára ki nem
adott, valamint a tartalék ruházati utalványfüzeteket biz-
tonságosan zárható helyen (pl. vas iratszekrényben) fajtán-
ként külön kell tárolni.

30. A ruházati illetmények folyósításával, kezelésével és
elszámolásával kapcsolatos nyilvántartásokat, okmányokat
minden érintett szervezet 10 évig köteles megõrizni.

31. A ruházati utalványfüzeteket a vételezést követõen
számadásköteles nyomtatványokra vonatkozó elõírások
szerint, fajtánként elkülönítve, sorszám szerint a 21. pont
e) alpontban meghatározott nyomtatványon kell nyilván-
tartani, továbbá a katonai szervezet analitikus nyilvántar-
tásán át kell vezetni. A kiadott ruházati utalványfüzeteket
az analitikus nyilvántartásban havonta végleges kiadásba
kell helyezni és az eszköz utalványon fel kell tüntetni a ki-
mutatás nyilvántartási számát és folyószámát. A kimuta-
tást minden év december 31-i állapotnak, az ügyviteli elõ-
írásoknak megfelelõen le kell zárni.

32. A keretösszeg maradványt már nem tartalmazó, il-
letve érvényességét vesztett ruházati utalványfüzeteket az
igényjogosultnak le kell adnia az ellátónak. Ezeket, vala-
mint a rontott ruházati utalványfüzeteket évenként a sor-
számukat tartalmazó jegyzõkönyv alapján, az ügyviteli
elõírásoknak megfelelõen helyrehozhatatlan roncsolással,
bizottságilag kell megsemmisíteni.

33. A hivatásos igényjogosult a próbaidõ tartamára a
normában meghatározott illetményre jogosult és az így ki-
állított alapfelszerelési ruházati utalványfüzetet a próbaidõ
idõszakára kell érvényesíteni. A ruházati utalványfüzet
„megjegyzések” rovatába a próbaidõ tartamát be kell je-
gyezni. A ruházati utalványfüzet kiadásáról „A” jelû adat-
lapot kell kiállítani a meghatározott próbaidõ tartalmá-
nak feltüntetésével és a kiadást követõen az ellátónak a
24. pont a) alpont szerint kell elszámolnia. A próbaidõ le-
teltét követõen az elõzõleg jóváírt illetmény és a normában
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meghatározott alapfelszerelési illetmény különbözetét
jóvá kell írni az alapfelszerelési ruházati utalványfüzetben
és azt a kiállítás idõpontjától számított 24 hónapot követõ
december 31-ig kell érvényesíteni. Az illetménykülönbö-
zet jóváírását követõen „A” jelû adatlapot kell kiállítani a
próbaidõ leteltével véglegesítve megjelöléssel és a kiadást
követõen az ellátónak a 24. pont a) alpont szerint kell el-
számolnia. Ha a próbaidõ a következõ évre is átnyúlik,
akkor a próbaidõ leteltekor a tárgyév elején esedékes
utánpótlási ruházati utalványfüzetet is ki kell adni. Az
alapfelszerelésre való jogosultság idõpontja megegyezik a
próbaidõ megkezdésének idõpontjával.

A hivatásos katona próbaidejére beszerzendõ cikkek
listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

34. A szerzõdéses igényjogosult próbaidejére ruházati
utalványfüzet nem adható ki, helyette az ellátó katonai
szervezet csapatkészletébõl a 7. számú mellékletben meg-
határozott alapfelszerelést kell természetben biztosítani. A
próbaidõ lejártát követõen a szerzõdéses igényjogosultnak
az alapfelszerelés anyagaival a katonai szervezet felé el
kell számolnia. A próbaidõt követõen az igényjogosult ré-
szére alapfelszerelési ruházati utalványfüzetet kell kiadni.
Az alapfelszerelésre való jogosultság idõpontja megegye-
zik a próbaidõ megkezdésének idõpontjával.

35. A katonai nemzetbiztonsági szolgálattól áthelyezett
hivatásos igényjogosult részére az átvevõ katonai szerve-
zet ellátójának az áthelyezés idõpontjától idõarányos ruhá-
zati illetményt kell biztosítania. Az utánpótlási ruházati
utalványfüzet kiadásához az ellátónak az MH LEK-tõl
pótszelvényt kell igényelnie.

36. A honvédelem érdekében rendszeres munkát végzõ
és tevékenységét egyenruhában ellátó nyugállományú ka-
tona (a továbbiakban: nyugállományú igényjogosult) a vo-
natkozó HM rendelet alapján térítésmentes kiegészítõ
egyenruházati ellátásban részesíthetõ. Elsõsorban tobor-
zás, katonai igazgatási feladatok, kegyeleti gondoskodás-
sal kapcsolatos egyes teendõk, katonai hagyományápolás,
honvédelmi nevelés és oktatás, valamint a nyugállományú
katonák és a honvédségi nyugdíjasok társadalmi szerveze-
tei mûködésének szervezése területeken végzett tevékeny-
ségeket lehet figyelembe venni. A nyugállományú igény-
jogosult részére tervezhetõ illetményt a norma tartalmaz-
za. Az ellátás körébe kizárólag a társasági öltözet cikkei
vonhatók be.

A kiegészítõ egyenruházati ellátás felügyelete és az ellá-
tásról való döntés a HM Személyzeti Fõosztály fõosztályve-
zetõjének (a továbbiakban: fõosztályvezetõ) hatásköre.

A nyugdíjas igényjogosultnak a tárgyév február 15–ig a
szolgálati út betartásával igényt kell megküldeni a fõosz-
tályvezetõ részére, melynek tételesen kell tartalmaznia a
nyugállományú igényjogosult személyes adatait, az igény-
lés okát és az igényelt illetménykeret összegét.

A fõosztályvezetõ engedélyezését követõen a ruházati
illetmény nyugdíjas ruházati utalványfüzetben történõ jó-

váírását a lakhely szerint illetékes hadkiegészítõ parancs-
nokságnál kell végrehajtani.

Nyugdíjas ruházati utalványfüzet illetménymaradvá-
nyának kifizetése vagy következõ évi ruházati utalványfü-
zetbe történõ jóváírása nem engedélyezhetõ.

37. Az éves utánpótlási illetmény összege indokolt eset-
ben elõrehozható (megelõlegezhetõ). Az elõrehozást egy
év idõtartamra az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
hadtápfõnöke, ezt meghaladó mértékben pedig a HM Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökség, Anyagi-technikai és
Közlekedési Igazgatóság (a továbbiakban: HM FLÜ
ATKI) ellátási osztályvezetõje engedélyezheti. Elõrehozni
csak az éves utánpótlási illetmény teljes összegét lehet. Az
elõrehozás a következõ évre vonatkozó érvényesített után-
pótlási ruházati utalványfüzet kiadásával történik. Az elõ-
rehozott ruházati utalványfüzet keretösszeg nyilvántartá-
sába a normában 1 évre meghatározott utánpótlási illet-
ményt kell bevezetni. A tárgyévet követõ illetmény növe-
kedés különbözetét az elõrehozott utalványfüzetben az el-
látónak jóvá kell írnia. Amennyiben a tárgyévet követõ
utánpótlási illetmény nem változik, az elõrehozott
év(ek)ben keretösszegen felül készpénz kifizetés csak ke-
retösszeg terhére engedélyezhetõ. Ha az igényjogosult
nem rendelkezik a kifizetéshez szükséges fedezettel, szá-
mára csak a keretmaradvány összege fizethetõ ki. Az elõ-
rehozással a jogosultat a következõ év(ek)re ruházati illet-
ménnyel ellátottnak kell tekinteni.

38. Az egy évet meghaladó illetmény nélküli szabadság
idõtartamára ruházati illetmény nem jár. A tárgyévre érvé-
nyesített utánpótlási illetménynek a járandóságot megha-
ladó részét elõrehozásnak kell tekinteni és az állományvi-
szony folytatásakor az esedékes utánpótlási illetményt ez-
zel az összeggel csökkenteni kell. Az érvényesített keret-
összeg maradványt a szabadság hónapokra kerekített idõ-
tartamára számított illetményhányaddal – Illetménycsök-
kentés címen – ruházati anyag átvételi utalvány alapján
kell csökkenteni és az ellátónak a 24. pont f) alpont
szerint kell elszámolnia. A csökkentés összegét a norma
alapján kell kiszámítani.

Az illetmény elszámolását a szabadság letöltését köve-
tõen kell végrehajtani.

Az illetmény nélküli szabadság miatt az alapfelszerelés
ellátási idõszak tartama, illetve az alapfelszerelés vagy az
utánpótlási ruházati utalványfüzet érvényességi határideje
nem módosul, ruházati utalványfüzet illetménymaradvá-
nyának kifizetése vagy következõ évi ruházati utalványfü-
zetbe történõ jóváírása nem engedélyezhetõ.

39. A ruházati utalványfüzetek a 22. pont szerinti idõ-
tartamig, de legfeljebb a tényleges állományviszony befe-
jezésének napjáig érvényesek, azt követõen érvényességü-
ket vesztik.

A ruházati utalványfüzet érvényességének 12 hónappal
történõ meghosszabbítását az igényjogosult a szolgálati út
betartásával felterjesztett kérelem alapján a HM FLÜ
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ATKI ellátási osztályvezetõ a ruházati utalványfüzet érvé-
nyességének lejártát követõ 3 hónapig engedélyezheti.
Szerzõdéses igényjogosult esetén a meghosszabbítás kizá-
rólag a szolgálati viszony fennállását igazoló parancsban
foglalt jogviszony végéig, legfeljebb 12 hónapig lehetsé-
ges. Meghosszabbítás kizárólag 1000 forint feletti illet-
mény maradvány esetén engedélyezhetõ. A meghosszab-
bított ruházati utalványfüzetbõl készpénz nem fizethetõ ki.
A már meghosszabbított ruházati utalványfüzet újbóli
meghosszabbítása, valamint nyugdíjas ruházati utalvány-
füzet meghosszabbítása nem engedélyezhetõ.

A ruházati utalványfüzet meghosszabbított érvényessé-
gi idejének bejegyzésére a HM FLÜ ATKI ellátási osztály-
vezetõ engedélye alapján MH LEK parancsnoka jogosult,
aki egyben intézkedik a saját nyilvántartásának módosítá-
sára is.

40. Ruházati utalványfüzet elvesztését a károsultnak és
a katonai szervezetnek együttesen (8. számú melléklet) az
MH LEK felé írásban, haladéktalanul, szolgálati úton be
kell jelentenie. Az MH LEK-nek körlevél formájában kell
intézkednie a KREP-ek, a vállalkozó és a szolgáltató felé
a ruházati utalványfüzet letiltása érdekében (9. számú mel-
léklet).

Az elvesztést követõen az MH LEK-nek pótszelvényt
kell kiadnia az ellátó részére, mely alapján adható ki az
igényjogosult következõ évi utánpótlási ruházati utalvány-
füzete.

Az elvesztett ruházati utalványfüzet keretmaradványá-
nak jóváírását az MH LEK parancsnokának a 25. pont sze-
rinti nyilvántartás alapján, valamint az igényjogosult ellá-
tó pénzügyi szervének az elveszett illetmény idõpontjában
kifizetett ruházati illetmény igazolásának birtokában az el-
vesztés bejelentését követõ 12–18 hónapig, az igényjogo-
sult tárgyévi utánpótlási ruházati utalványfüzetében kell
jóváírnia.

Amennyiben az elveszett ruházati utalványfüzet a beje-
lentést követõ 12 hónapon belül megkerül, ugyanilyen for-
mában kell intézkedni a ruházati utalványfüzet tiltásának
feloldására (10. és 11. számú melléklet).

Abban az esetben, ha az elveszett utalványfüzet a pót-
szelvény kiadását követõen megkerül, de az ellátó a követ-
kezõ évi utánpótlási ruházati utalványfüzetet még nem
adta ki az igényjogosult részére, a pótszelvényt a 32. pont
szerint kell megsemmisíteni.

41. Állományból történõ kiválás elõtt az igényjogosult
ruházati illetményét az utolsó munkában eltöltött napjáig
el kell számolni.

42. Ha az igényjogosult szolgálati viszonya az alapfel-
szerelést követõ 48 hónapon belül önhibájából, illetve a
43. pontban szabályozott esetek szerint szûnik meg, akkor
számára – ruházati illetmény járandóságként – a tárgyidõ-
szakra megállapított alapfelszerelési és utánpótlási illet-
mények együttes összegének a szolgálatban eltöltött idõre
járó hányadát kell elszámolni. Az igényjogosult számára

az idõarányos illetménymaradványt – kizárólag utánpót-
lási ruházati utalványfüzetbõl – ki kell fizetni, az illet-
ménytúllépést pedig a munkáltató részére vissza kell térít-
tetni.

43. A szolgálati viszony megszûnéséig számítható idõ-
arányos ruházati illetmény – érvényességi idejét nem vesz-
tett ruházati utalványfüzetben nyilvántartott – maradvá-
nyát ki kell fizetni, a túllépést pedig vissza kell téríte-
nie annak, akinek a szolgálati viszonya a Hjt. 56. § b), e) és
f) pontja, az 59. § (2) bekezdés c) pontja vagy a 62. §
(1) bekezdésének b), d)–g) pontja alapján szûnt meg.

44. A szolgálati viszony megszûnésének idõpontjától
számított pótlólagos illetményre jogosult az, akit a Hjt.
59. § (1) bekezdés, valamint (2) bekezdés b) pont, a 62. §
(1) bekezdés a) pont alapján szolgálati nyugállományba,
illetõleg a 207. § és 208. § alapján rokkantsági vagy bal-
eseti rokkantsági nyugdíjba helyeztek, továbbá, aki egész-
ségügyi és pszichikai állapota alapján katonai szolgálat el-
látására alkalmatlanná vált, valamint, aki a katonai szolgá-
lati ideje alatt elhunyt.

45. A pótlólagos illetményt az igényjogosult utolsó
munkában eltöltött napján érvényben lévõ utánpótlási il-
letményösszegbõl kell számítani.

46. A tényleges állományviszonynak a 44. pontban fel-
sorolt okok miatti megszûnése esetén az igényjogosultnak
– ha meghalt, akkor a törvényes örökösének, közvetlen
hozzátartozójának (hagyatéki végzés alapján) – a pótlóla-
gos illetménnyel kiegészített ruházati járandósága marad-
ványát ki kell fizetni. A jóhiszemû túllépést nem kell
visszatéríteni.

47. Amennyiben az elszámoltatott tényleges szolgálati
viszonyának megszûnési idõpontja, illetve az igényjogo-
sult részére a pótlólagos illetménye a tárgyévet meghalad-
ja, részére elõrehozott (következõ évi) utánpótlási ruházati
utalványfüzetet kell kiadni. Az elõrehozott utánpótlási il-
letmény összege megegyezik a tárgyévi utánpótlási illet-
mény 1 évi összegével, melyet az elõrehozott ruházati
utalványfüzet keretösszeg nyilvántartásába kell bejegyez-
ni. A tényleges, illetve a pótlólagos illetmény idõarányos
részét a fenti keretösszegbõl kell kifizetni, a fennmaradó
összeget pedig illetmény csökkenés részeként meg kell
vonni. A keretösszeg csökkenésérõl teljes utalványszel-
vényt kell kiállítani.

48. A 43. pontban fel nem sorolt esetekben a szolgálati
idõre járó idõarányos illetménymaradványt ki kell fizetni
és a jóhiszemû túllépést nem kell megtéríttetni.

49. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatokhoz áthelye-
zett hivatásos igényjogosult ruházati illetményét az átadó
katonai szervezet ellátójának kell elszámolnia. Az áthelye-
zést követõ idõszakra vonatkozó idõarányos ruházati illet-
ményt meg kell vonni és a jóhiszemû túllépést nem kell
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megtéríttetni. Ruházati utalványfüzet illetménymaradvá-
nyának kifizetése részére nem engedélyezhetõ.

50. Az elszámoláskor a ruházati illetmény túllépése ab-
ban az esetben tekinthetõ jóhiszemûnek, ha a szolgálati vi-
szony megszûnése az igényjogosult által elõre nem látható
idõpontban következett be, és a túllépés nem a tudomás-
szerzést követõen keletkezett.

51. Annak az igényjogosultnak a ruházati illetményjá-
randóságát, akinek a tényleges állományviszonya az illet-
mény nélküli szabadság alatt, vagy annak befejeztével
szûnik meg, a szabadság kezdõ idõpontjáig kell elszá-
molni.

52. A szolgálati viszony megszûnése esetén alapfelsze-
retési illetménybõl, valamint az elszámoláskor érvényes-
ségi idejét vesztett, illetve meghosszabbított ruházati után-
pótlási ruházati utalványfüzetbõl történõ kifizetés nem en-
gedélyezhetõ.

53. Tárgyévi hivatásos utánpótlási ruházati utalványfü-
zetben az elõrenyomtatott keretösszegen felül illetményt
– a norma általános elõírásait, valamint a külön szabályo-
zott eseteket kivéve – kizárólag központilag lehet jóváírni.

54. Az állományba visszavett igényjogosult ruházati il-
letményre a visszavétel napjától jogosult. Amennyiben
pótlólagos illetményben részesült a jogosultság csak azt
követõen érvényesíthetõ. A 24 hónapon belül állományba
visszavett igényjogosult utánpótlási illetményre, a 24 hó-

napot követõen állományba visszavett igényjogosult alap-
felszerelési illetményre jogosult.

24 hónapon belüli állományba visszavétel esetén az idõ-
arányos utánpótlási illetményt elsõsorban a már meglévõ
(részére korábban biztosított, de nullára zárt utolsó) tárgy-
évi ruházati utalványfüzetbe kell jóváírni.

Az állományba visszavett igényjogosultnak a kiválás-
kor részére kifizetett ruházati illetménnyel nem kell elszá-
molnia, azt jóhiszemûnek kell tekinteni.

55. Az intézkedés által nem szabályozott, a ruházati il-
letménygazdálkodással kapcsolatban felmerülõ szakmai
kérdésekben a HM FLÜ ATKI ellátási osztályvezetõ jogo-
sult szakmai véleményt adni.

56. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba,
egyidejûleg a hivatásos és szerzõdéses tábornoki, fõtiszti,
tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi beosztásban lévõ állomány-
ból kiváltak ruházati illetményének elszámolásáról szóló
131/2004. (HK 20.) MH RSZF intézkedés, valamint a mó-
dosítására kiadott 344/2005. (HK 13.) MH RSZF intézke-
dés hatályát veszti.

57. Az intézkedés hatálybalépését követõen az alapfel-
szerelési idejét töltõ szerzõdéses igényjogosult részére a
következõ fordulónapját követõen szerzõdéses utánpótlási
ruházati utalványfüzetet kell kiadni.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár
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1. számú melléklet a 14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

2. számú melléklet a 14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedéshez
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3. számú melléklet a 14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedéshez
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4. számú melléklet a 14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT

Nyt.szám:

RUHÁZATI UTALVÁNYFÜZET IGÉNYLÉS

Raktári szám Megnevezés Me.
Igényelt

mennyiség
Kiadott

mennyiség

A kiadott
utalvány-
füzetek

sorszáma

Megjegyzés

52-2083/ év Tábornoki utánpótlási ruházati
utalványfüzet

52-2076/ év Hivatásos utánpótlási ruházati utal-
ványfüzet

52-2077 Szerzõdéses utánpótlási ruházati
utalványfüzet

52-2075 Alapfelszerelési ruházati utalvány-
füzet

52-2078 Pót ruházati utalványfüzet

52-2079 Nyugdíjas utalványfüzet

52-2076/ év Hivatásos utánpótlási ruházati utal-
ványfüzet

52-2076/ év Hivatásos utánpótlási ruházati utal-
ványfüzet

52-2084 A adatlap

52-2085 NY adatlap

52-2081 V adatlap

52-2082 Utalványfüzet borító

Dátum: ………………………, 20…… év ……………… hó …… nap

P. H.
……………………………………

igénylõ aláírása

Átadó: …………………………………

Átvevõ: …………………………………

Dátum: ………………………, 20…… év ……………… hó …… nap

P. H.
……………………………………

engedélyezõ
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5. számú melléklet a 14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

……………………………………………………
katonai szervezet megnevezése

Nyt.szám:

KIMUTATÁS
ruházati utalványfüzetek kiadására

Fsz.
Átvevõ neve,

születési ideje,
anyja neve

Kiadott utal-
ványfüzet szá-

ma
Mennyisége

Állomány-
kategória

Kiadás kelte Maradvány
Utalványfüzet elszámoló szelvénye

(beragasztva)
Megjegyzés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

5.szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

337

A 2009-……………ut füzetet
átvettem.
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6. számú melléklet a 14/2009. (HK 5) HM VTI SZÁT intézkedéshez

Kimutatás a hivatásos katona próbaidõszakra kötelezõen beszerzendõ ruházati cikkeirõl

Fsz. Megnevezés Me. Mennyiség

1. 2. 3. 4.

1. 90 M nyári gyakorló sapka db 1

2. 90 M téli gyakorló sapka db 1

3. Csõsál db 1

4. 90 M gyakorló zubbony db 2

5. 90 M gyakorló nadrág db 2

6. 90 M gyakorló kabát db 1

7. 90 M gyakorló kabátbélés db 1

8. 2000 M gyakorló zubbony hu. db 2

9. 2000 M gyakorló nadrág db 2

10. 93 M esõvédõ zubbony húzózáras db 1

11. 93 M esõvédõ nadrág db 1

12. 93 M téli ing db 1

13. 93 M téli alsó db 1

14. Póló gyakorló ruhához db 2

15. Nyári gyakorló zokni pár 2

16. Téli gyakorló zokni pár 2

17. Gyakorló kesztyû pár 1

18. Általános bakancs pár 1

19. Hevederöv rugózáras db 1

20. 96 M hímzett név db 6

21. 96 M hímzett gyakorló paroli pár 6

22. Hímzett rendfokozatjelzõ pólóra db 2

23. 96 M hímzett államjelzõ zöld db 6

24. Evõeszközkészlet db 1

25. Köznapi sapka db 1

26. Tropikál pantalló db 1

27. 95 M köznapi ing hu. db 2

28. Bokazokni pár 2

29. 95 M gyakorló pulóver zsebbel db 1

30. Félcipõ bõrtalpú pár 1
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7. számú melléklet a 14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

Kimutatás a szerzõdéses fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes próbaidõszakára biztosított
ruházati szakanyagokról

Fsz. Megnevezés Me. Mennyiség

1. 2. 3. 4.

1. 90 M nyári gyakorló sapka db 1

2. 90 M téli gyakorló sapka db 1

3. Csõsál db 1

4. 90 M gyakorló zubbony db 2

5. 90 M gyakorló nadrág db 2

6. 90 M gyakorló kabát db 1

7. 90 M gyakorló kabátbélés db 1

8. 2000 M gyakorló zubbony hu. db 2

9. 2000 M gyakorló nadrág db 2

10. 93 M esõvédõ zubbony húzózáras db 1

11. 93 M esõvédõ nadrág db 1

12. 93 M téli ing db 1

13. 93 M téli alsó db 1

14. Póló gyakorló ruhához db 2

15. Nyári gyakorló zokni (2) pár 2

16. Téli gyakorló zokni (2) pár 2

17. Gyakorló kesztyû pár 1

18. Általános bakancs (1) pár 1

19. Hevederöv rugózáras db 1

20. 96 M hímzett név db 6

21. 96 M hímzett gyakorló paroli pár 6

22. Hímzett rendfokozatjelzõ pólóra db 2

23. 96 M hímzett államjelzõ zöld db 6

24. Evõeszközkészlet db 1

25. Kulacs db 1

26. Evõcsésze fedõvel db 1

27. Málhazsák db 1

28. Törülközõ legénységi db 2

29. Rohamsisak db 1

30. Sisakhuzat tereptarka db 1

Megjegyzés:
(1) Helyettesíthetõ cikként 85 M bakancs is kiadható.
(2) Próbaidõt követõen saját tulajdonba kerül.
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8. számú melléklet a 14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

sz. példány

………………………………………
katonai szervezet megnevezése

Nyt.szám:

………………………………………….
MH Logisztikai Ellátó Központ

parancsnok

Budapest

Tárgy: elveszett ruházati utalványfüzet jelentése

Tisztelt Ezredes Úr!

A fenti alakulat állományába tartozó …………………………………………………… rf …………………………
20…………………………-n jelezte, hogy a 20……-………………… számú ruházati utánpótlási utalványfüzetét el-
vesztette.

Ruházati utalványfüzet száma:
Születési év, hónap, nap:
Anyja neve:
Elveszett maradvány összege (kb.):

Kérem, a 20……-………………… számú ruházati utánpótlási utalványfüzet letiltását, és a 20… évi utánpótlási ruhá-
zati utalványfüzet kiadásának engedélyezését.

Dátum: …… év ……………… hónap …… nap

………………………………………… …………………………………………
károsult aláírása ruházati tiszt aláírása

Tisztelettel:
…………………………………………

parancsnok (vezetõ)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: MH LEK
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9. számú melléklet a 14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

sz. példány
MAGYAR HONVÉDSÉG

LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT

Nyt.szám:

számú körlevél

Állomáshelyén

Tárgy: elveszett ruházati utalványfüzetek letiltása

Értesítem a Katonai Ruházati Ellátó Pont állományát, hogy az alább felsorolt ruházati utalványfüzeteket tulajdonosaik
elvesztették, így azok érvényességét letiltom:

LETILTÁS:

A fenti ruházati utalványfüzetekre anyagot átadni TILOS!

Dátum: …… év ……………… hónap …… nap

Tisztelettel:
…………………………………………

parancsnok

Készült: 3 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
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10. számú melléklet a 14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

sz. példány

…………………………………………
katonai szervezet megnevezése

Nyt.szám:

………………………………………….
MH Logisztikai Ellátó Központ

parancsnok

Budapest

Tárgy: elveszett ruházati utalványfüzet elõtalálása

Tisztelt Ezredes Úr!

A fenti alakulat állományába tartozó ……………………………………………………… rf ………………………
20……………………-n jelezte, hogy a …………… nyilvántartási számon jelentett 20……-………………… számú
ruházati utánpótlási utalványfüzetét elõtalálta.

Ruházati utalványfüzet száma:
Születési év, hónap, nap:
Anyja neve:
Az utalványfüzet maradványának összege:

Kérem, a 20……-………………… számú ruházati utánpótlási utalványfüzet letiltásának feloldását.

Dátum: …… év ……………… hónap …… nap

………………………………………… …………………………………………
károsult aláírása ruházati tiszt aláírása

Tisztelettel:
…………………………………………

parancsnok (vezetõ)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.): ruházati tiszt (telefonszám)
Kapják:
1.sz. pld: Irattár
2.sz. pld: MH LEK
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11. számú melléklet a 14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

sz. példány

MAGYAR HONVÉDSÉG
LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT

Nyt.szám:

számú körlevél

Állomáshelyén

Tárgy: Elveszett ruházati utalványfüzetek feloldása

Értesítem a Katonai Ruházati Ellátó Pont állományát, hogy az alább felsorolt ruházati utalványfüzeteket tulajdonosaik
elõtalálták, így azok érvénytelenítését feloldom:

FELOLDÁS:

A fenti ruházati utalványfüzetekre anyag átadást engedélyezek!

Dátum: …… év ……………… hónap …… nap

Tisztelettel:

…………………………………………
parancsnok

Készült: 3 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
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A HM kabinetfõnökének
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
15/2009. (HK 5.) HM KF–HM HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a NATO Védelmi Akadémia felsõvezetõi tanfolyam

(SC 114) magyarországi látogatásának elõkészítésével
és lebonyolításával összefüggõ feladatok

végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. § (3) és (4) bekezdései, illetve
a 101. § (4) és (5) bekezdései alapján a NATO Védelmi
Akadémia felsõvezetõi tanfolyam magyarországi látogatá-
sának elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ fel-
adatok végrehajtásáról az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
alárendeltségébe alá tartozó szervezetekre, valamint a Ma-
gyar Honvédség katonai szervezeteire.

2. 2009. június 18–21. között kerül sor a NATO Védel-
mi Akadémia felsõvezetõi tanfolyamának magyarországi
tanulmányi útjára.

Szervezõ Bizottság létrehozása

3. A látogatás elõkészítéséért és végrehajtásáért a HM
személyzeti fõosztályvezetõje felelõs. A látogatás elõké-
szítését, lebonyolítását, valamint a szükséges feladatok
meghatározását és végrehajtását ezen intézkedéssel létre-
hozott Szervezõ Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
végzi.

4. A Bizottság összetétele:
a) a Bizottság elnöke: a HM személyzeti fõosztályvezetõ;
b) a Bizottság titkára: a HM Személyzeti Fõosztály

Központi Elõmeneteli, Oktatási-és Képzésszervezési
osztályvezetõ;

c) a Bizottság intézkedési és döntési jogkörrel rendelke-
zõ tagjai:

ca) protokoll ügyekért felelõs igazgató,
cb) gazdasági ügyekért felelõs igazgató,
cc) kommunikációs ügyekért felelõs igazgató,
cd) jogi ügyekért felelõs igazgató,
ce) a HM Honvéd Vezérkar Fõnök ( a továbbiakban:

HM HVKF) képviselõje,
cf) egészségügyi ügyekért felelõs igazgató,
cg) rendészeti ügyekért felelõs igazgató,
ch) biztonsági ügyekért felelõs igazgató.

5. A protokollügyekért felelõs igazgatót a HM Fejlesz-
tési és Logisztikai Ügynökség Nemzetközi és Szolgáltatá-
si Igazgatóság igazgatója, a gazdasági ügyekért felelõs
igazgatót a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
Nemzetközi Igazgatóság igazgatója, a kommunikációs
ügyekért felelõs igazgatót a HM Kommunikációs és To-
borzó Fõosztály fõosztályvezetõje, a jogi ügyekért felelõs
igazgatót a HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõje, a HM
HVKF képviselõjét a HM Vezérkari Titkárság titkárság-
vezetõje, az egészségügyi ügyekért felelõs igazgatót a MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ parancs-
noka delegálja a Bizottságba.

6. Felkérjük az MK Katonai Biztonsági Hivatal fõigaz-
gatóját, hogy a Bizottságba biztonsági ügyekért felelõs
igazgatót delegálni szíveskedjen.

7. A Bizottságba delegált személyek nevét, beosztását
és elérhetõségeit (HM és mobil telefonszám) a delegáció-
ért felelõs szervezetek vezetõi 2009. február 2-ig a HM
Személyzeti Fõosztály részére megküldik.

A Bizottság feladatai

8. A Bizottság 2009. március 15-ig a munka-, feladat- és
programtervet, 2009. április 15-ig költségtervet készít és
jóváhagyásra felterjeszti a HM HVKF és a HM kabinetfõ-
nök úr részére.

9. 2009. augusztus 5-ig a Bizottság a végrehajtott fel-
adatokról és a felmerült költségekrõl szöveges értékelést
és számszaki elszámolást terjeszt fel a HM HVKF és a HM
kabinetfõnök úr részére.

10. A Bizottság elnöke felelõs az intézkedésben megha-
tározott tervek és értékelések határidõre történõ elkészíté-
séért és felterjesztéséért, továbbá a Bizottság munkarend-
jének kidolgozásáért, illetve tevékenységének teljes körû
koordinálásáért.

11. A Bizottság titkára felelõs a Bizottság munka és fel-
adat tervének kidolgozásáért, a Bizottság üléseinek elõké-
szítéséért. A protokoll ügyekért felelõs igazgatóval együtt-
mûködve felelõs a látogatás programtervének összeállítá-
sáért, a látogatás szakmai programjának elõkészítéséért, a
szakmai elõadások megszervezésért továbbá a NATO Vé-
delmi Akadémiával történõ egyeztetésért.

12. A biztonsági igazgató felelõs a látogatással össze-
függõ nemzetbiztonsági feladatok végrehajtásának koor-
dinálásáért.

13. A protokoll ügyekért felelõs igazgató a szakmai és
gazdasági igazgatóval együttmûködve felelõs

a) a látogatás költségvetési tervének összeállításáért,
b) a látogatást követõen a számszaki beszámoló elkészí-

téséért,
c) a látogatás programtervének összeállításáért,

344 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



d) a látogatással összefüggõ nem szakmai jellegû prog-
ramok (szabadidõs, kulturális, házastársi programok), a
protokolláris események (étkezések, fogadások) és a szál-
lítási feladatok tervezése és szervezéséért,

e) a tájékoztató anyagok elõkészítéséért,
f) a szükséges ajándéktárgyak, a kísérõ személyzet és

tolmácsolás biztosításáért,
g) a delegáció érkezésekor és távozásakor a gyorsított

útlevél- és vámvizsgálat, valamint az ideiglenes határnyi-
tás megszervezéséért.

14. A gazdasági igazgató felelõs
a) a költségvetési terv elkészítéséért,
b) a Bizottság jogszerû gazdálkodási tevékenységéért,
c) a látogatás során a gazdasági tevékenység ellenõrzé-

séért és felügyeletéért,
d) a látogatást követõen a számszaki beszámoló elkészí-

téséért.

15. A kommunikációs igazgató felelõs a látogatással
kapcsolatos kommunikációs tevékenység, a szakmai elõ-
adáshoz az elõadóterem, a szükséges eszközök és hangosí-
tás biztosításáért.

16. A jogi igazgató felelõs a látogatás elõkészítésével és
lebonyolításával összefüggõ szerzõdések jogszerûségének
és megalapozottságának ellenõrzéséért.

17. A HM Honvéd Vezérkar Fõnökének közremûködé-
sével és részvételével kapcsolatos feladatok ellátásáért a
HM HVKF képviselõje felelõs.

18. Az egészségügyi igazgató felelõs a látogatás egész-
ségügyi biztosításának megszervezéséért.

19. A rendészeti igazgató felelõs a látogatás során adó-
dó rendészeti és forgalom szabályozási feladatok megter-
vezéséért, azok végrehajtásának koordinálásáért.

20. A Bizottság mûködési feltételeinek biztosításáért a
HM személyzeti fõosztályvezetõje felelõs.

A HM szervek közremûködési kötelezettsége

21. A HM Személyzeti Fõosztály felelõs
a) a vendéglátó fél és a NATO Védelmi Akadémia kö-

zötti dokumentumoknak és információk cseréjének bizto-
sításáért,

b) a látogatás vendégfogadási szolgáltatásainak biztosí-
tásáért,

c) a látogatás szakmai programjának elkészítéséért,
d) a külsõ elõadók meghívásának biztosításáért,
e) a Bizottság munkája koordinálásának megszervezé-

séért.

22. A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Nem-
zetközi és Szolgáltatási Igazgatósága felelõs

a) a – HM Személyzeti Fõosztállyal együttmûködve – a
látogatás vendégfogadási szolgáltatásainak, a látogatás

protokolláris feladatainak teljes körû biztosításáért, a ren-
dezvényre való meghívások megszervezéséért;

b) a HM Személyzeti Fõosztály részére szakmai segít-
ség nyújtásáért a látogatás vendégfogadási szolgáltatása
igénylési tervének elkészítéséhez;

c) a látogatás költségvetési tervének és a látogatást kö-
vetõen a számszaki beszámoló elkészítéséért;

d) a delegáció érkezésekor és indulásakor a gyorsított
útlevél- és vámvizsgálat, valamint az ideiglenes határnyi-
tásért, a légtérhasználat engedélyezésének igényléséért;

e) a delegáció nem szakmai jellegû (szabadidõs, kultu-
rális, házastársi) programjainak elkészítésének végrehajtá-
sáért;

f) a delegációk étkezésének és a büfé szolgáltatásainak
biztosításáért, a miniszteri fogadás és a HM HVKF által
adandó díszebéd megszervezéséért;

g) a delegáció és csomagjaik szállításának megszerve-
zéséért;

h) a szükséges tájékoztató anyagok, programfüzetek és
ajándéktárgyak biztosításáért;

i) a delegáció kíséretéért, a kísérõ személyzet felkészíté-
séért, és a közös fotózás megszervezéséért.

23. A HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály felelõs:
a) a tanfolyami fotó elkészítéséért és annak átadásáért,
b) a szakmai elõadásokhoz az elõadóterem, valamint a

szükséges eszközök és hangosítás biztosításáért.

24. Az MH Dr. Radó György Egészségügyi Központ fe-
lelõs a látogatás egészségügyi biztosításáért.

25. Az MH Támogató Dandár felelõs a látogatás rendé-
szeti biztosításáért, a delegáció kisérésének megszervezé-
séért.

Záró rendelkezések

26. Jelen intézkedést az annak végrehajtásában érintett
személyi állomány teljes mértékben ismerje meg.

27. A látogatás költségeit a HM 2009. évi multilaterális
együttmûködési tervében a HM Személyzeti Fõosztály ke-
retének terhére kell biztosítani.

28. Ez az együttes intézkedés az aláírásának napján lép
hatályba,* és 2009. augusztus 31-én hatályát veszti.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2009. február 18.

5. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 345



A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

16/2009. (HK 5.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2009. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
53/2009. (HK 5.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség

2009. évi katonai sportbajnokságának
megszervezésérõl és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
54/2009. (HK 5.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Honvédelmi Minisztérium 2009. évi alapszintû
katonai sportbajnokságai megszervezésérõl és

végrehajtásáról1

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. §-a (4) bekezdése alapján a
Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM) 2009. évi
katonai sportbajnokságai megszervezésérõl és végrehajtá-
sáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1 Az intézkedést az érintettek külön elosztó szerint kapják meg.

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (további-
akban: MH) érintett szervezeteire és szerveire terjed ki.

2. HM alapszintû sportbajnokságok az MH sportbajnok-
ságokat megelõzõen az MH Támogató Dandár (továbbiak-
ban: MH TD) szervezésében, a MH TD sportbajnokságai-
val egyidõben, az alábbi idõpontban kerülnek megrende-
zésre:

a) Járõrbajnokság: 2009. március 25.
b) Mezei futóbajnokság: 2009. április 1.
c) Lõbajnokság: 2009. május 7.
d) Katonai Háromtusa Bajnokság: 2009. szeptember 2.

3. A HM sportbajnokságokat szakmailag a HM Hadmû-
veleti és Kiképzési Fõosztály (továbbiakban: HM HKF)
felügyeli.

4. A HM sportbajnokság forgatókönyvét az MH TD a
rendezvény elõtt legkésõbb négy héttel jóváhagyásra fel-
terjeszti a HM HKF fõosztályvezetõnek.

5. A HM sportbajnokság versenykiírását az MH TD a
rendezvény elõtt legkésõbb három héttel megküldi az indu-
lásra jogosult szervezetek és szervek részére.

6. A HM bajnokságokra a név szerinti nevezést az érin-
tett szervezetek (szervek) a rendezvény elõtt legkésõbb egy
héttel megküldik az MH TD-nek.

A késve beérkezett nevezéseket a rendezõk nem tudják
figyelembe venni.

7. A HM sportbajnokságain az alábbi szervezetek (szer-
vek) csapatai és versenyzõi vehetnek részt:

a) HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
b) HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály
c) HM Jogi Fõosztály
d )HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály
e) HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal



f) HM Védelempolitikai Fõosztály
g) HM Védelemgazdasági Fõosztály
h) HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály
i) HM Védelmi Tervezési Fõosztály
j) HM Vezérkari Titkárság
k) HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály
l) HM Haderõtervezési Fõosztály
m) HM Személyzeti Fõosztály
n) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
o) HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
p) HM Infrastrukturális Ügynökség
q) HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
r) HM Tábori Lelkész Szolgálat
s) MH Mûveleti Központ
t) MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
u) MK Katonai Biztonsági Hivatal
v) MK Katonai Felderítõ Hivatal

8. A MH sportbajnokságokon, az alapbajnokságon in-
dult – önálló állománytáblával rendelkezõ – (katonai)
szervezetek (szervek) válogatott csapatai indulhatnak, il-
letve ha a szervezet (szerv) nem tud indítani önálló csapa-
tot, egyéni versenyzõként indulhat az alapbajnokságon
I–III. helyezést elért katonasportoló.

9. A MH sportbajnokságain induló HM csapatba a ver-
senyzõket és a csapatvezetõt a HM HKF fõosztályvezetõ
jelöli ki.

10. A HM sportbajnokságokat, valamint a HM váloga-
tott csapat MH bajnokságokon való részvételének logiszti-
kai biztosítását – igény szerint – az MH TD biztosítja.

11. A HM sportbajnokságok megnyitó- és záróünnep-
ségének díszelgõ és akusztikai biztosításáért az MH TD a
felelõs.

12. A HM sportbajnokságok rendezési költségeit a MH
TD, az érvényes szabályozók alapján, a saját költségveté-
sében tervezi és számolja el.

13. A HM sportbajnokságokról készült összesített jegy-
zõkönyvet a rendezõk a rendezvényt követõ két héten be-
lül megküldik a HM HKF fõosztályvezetõnek.

14. Ez az intézkedés az aláírást követõ harmadik napon
lép hatályba* és 2009. december 31-én hatályát veszti.

Tömböl László mk. vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. február 27.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
14/2009. (HK 5.) HM HVKFH

i n t é z k e d é s e
egységes NATO Elõírás hatálybaléptetésérõl

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörömnél fogva
elrendelem a következõ dokumentum bevezetését:

STANAG 2523 AJOD (EDITION 1) – ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR SPECIAL OPERATIONS –
AJP-3.5

– Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
– Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,

Hadmûveleti Fõnökség
– Bevezetés idõpontja: 2009. május 1.
– Végrehajtás módja: MH ÖHP parancsnoki intézke-

dés.

A témafelelõs adja ki a végrehajtásul szolgáló doku-
mentumot. Ezzel együtt végezze el a szükséges módosítá-
sokat is, a bevezetett NATO elõírásnak nem megfelelõ ko-
rábbi szabályozásokat helyezze hatályon kívül, illetve
kezdeményezze hatályon kívül helyezésüket.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI INTÉZKEDÉSEK

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

54/2009. (HK 5.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2100 OP (6. kiadás) okmány végrehajtására az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvéd Vezér-
kar fõnök helyettesének 17/2002. (HK 28.) HVKFH intéz-
kedésében fenntartás nélkül elfogadott, és a Honvéd Ve-
zérkar fõnök helyettesének 16/2003. (HK 13.) HVKFH in-
tézkedésében hatályba léptetett STANAG 2100 OP
(EDITION 6) SIGNS, SIGNALS AND MARKINGS
TO BE USED IN CONTROLLING COMBINED
EXERCISES címen kiadott NATO egységesítési egyez-
ményt.

3. Az egységesítési egyezmény a többnemzeti gyakorla-
tok és kiképzések során személyek, jármûvek és létesítmé-
nyek jelölését valamint a gyakorlatok írányításának leg-
fontosabb jelzéseit tartalmazza.

4. Az intézkedés mellékleteként kiadom a STANAG
2100 (ED 6) címû dokumentumot.

5. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.*

6. Az egységesítési egyezmény rendelkezéseit 2009.
március 1-jétõl kell alkalmazni.

Benkõ Tibor altábornagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. február 18.

Melléklet az 54/2009. (HK 5.) MH ÖHP intézkedéshez

STANAG 2100
(6. kiadás)

Haditengerészet/Szárazföld/Légierõ

NATO egységesítési egyezmény
(STANAG)

TÖBBNEMZETI GYAKORLATOK
ELLENÕRZÉSE SORÁN ALKALMAZANDÓ JELEK,

JELZÉSEK ÉS JELÖLÉSEK

Kapcsolódó dokumentumok:
STANAG 2027 OP – Katonai gépjármûvek jelölése
STANAG 2035 OP – A vezetési pontok és a vezetés ob-

jektumainak jelölése

CÉL

1. Jelenlegi egyezmény célja, hogy egységesítse a
NATO erõk által az összhaderõnemi szintû gyakorlatokon
a döntnökök, az ellenõrzést végrehajtó törzs és a megfi-
gyelõk részére elõírt legfontosabb jeleket, jelzéseket és je-
löléseket.

EGYEZMÉNY

2. A résztvevõ nemzetek egyetértésével alkalmazzák az
összhaderõnemi kiképzés során a jelen egyezményben meg-
határozott jeleket, jelzéseket és jelöléseket a személyek, gép-
jármûvek, vezetési objektumok és a döntnökök vizuális jel-
zésére a gyakorlati tevékenység ellenõrzése során.

ÁLTALÁNOS JELEK, JELZÉSEK ÉS JELÖLÉ-
SEK

3. Személyek, gépjármûvek és vezetési objektumok
jelölése

a) Alkalmazandó színek
(1) Ellenõrök és döntnökök, gyakorlat adminisztráció

tagjai (pl.: veszteség ellenõrzés): FEHÉR1.
(2) Megfigyelõk: ZÖLD.
(3) Sajtó munkatársai: ZÖLD, fehér betûs SAJTÓ fel-

irattal.
(4) Szemben álló fél: ÉLÉNK PIROS.

1 Abban az esetben, ha a harc- és gépjármûvek a téli álcázás miatt fehérre
vannak festve, akkor a jelöléshez lehet alkalmazni a KÉK színt.
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b) Jelölések módszere

(1) Személyek: kb. 10 cm széles karszalag körbe a bal
felsõ karon.

(2) Gépjármûvek és repülõ eszközök: szárazföldi jár-
mûvekre könnyen felismerhetõ átlós kereszteket kell elhe-
lyezni a jármû elején, tetején, oldalain és a hátsó részén.
Kis teljesítményû repülõ eszközökön hasonló keresztet
kell elhelyezni a repülõ eszköz elején, oldalán és alsó ré-
szén, úgy hogy ne veszélyeztesse a repülés biztonságát2

(3) Vezetési objektumok: A megfelelõ színû zászlót
szükség esetén ki kell tûzni a gyakorlatvezetõség, döntnö-
ki csoport, sajtó sátrakra, kommunikációs központokra és
más vezetési objektumokra. Átlós kereszteket kell alkal-
mazni a vezetési objektumok tetején.

4. Legfontosabb döntnöki jelzések

a) Tevékenység állj

(1) Biztonsági ok: KETTÕ PIROS villogó fény vagy
PIROS ködgyertya.

(2) Más ok: EGY PIROS villogó fény vagy PIROS köd-
gyertya.

b) Tevékenység újrakezdése: Rádión vagy idõzített rejt-
jelkulccsal vagy jelszóval kerül elrendelésre.

c) Tevékenységen kívüli jármû: Sárga zászló.

5. Különbözõ berendezések és ellátási eszközök. Ahol a
résztvevõ erõk részére szükségesek berendezések és ellá-
tási eszközök (pl. passzív eszközök), amelyek különböz-
nek a jelenlegi egyezményben meghatározottaktól, az elté-
rõ anyagokat, a gyakorlatot tervezõ, felügyelõ parancs-
nokságnak vagy nemzetnek kell biztosítani.

AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA

6. Jelen STANAG elfogadását és hatályba léptetését je-
lenti, amikor az errõl szóló parancsok/rendelkezések a je-
len egyezmény tartalmával kiadásra kerültek az érintett
katonai szervezetek részére.

2 A jelölések módszerét összhangba lehet hozni a nemzeti sajátosságok-
kal, továbbá lehet bármilyen anyag, amely egyértelmû és állandó jelölési
rendszert biztosít.

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
167/2009. (HK 5.) MH HEK

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség személyi állománya

kábítószer hatása alatti állapotának, illetve
kábítószer fogyasztásának vagy tartásának

ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 110. §
(2) bekezdése, valamint a Magyar Honvédség személyi ál-
lománya kábítószer hatása alatti állapotának, illetve kábí-
tószer fogyasztásának vagy tartásának ellenõrzésérõl
szóló 26/2008. (HK 7.) HM utasítás (a továbbiakban: HM
utasítás) 13. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a hiva-
tásos és szerzõdéses katonai szolgálatra, valamint a kato-
nai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az
egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csök-
kentett napi szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól
szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet V–VII. fejezetére, va-
lamint a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásá-
nak és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.)
HM utasítás 4. § (1) bekezdésének a) pontjára és (2) be-
kezdésére –, a Magyar Honvédség személyi állománya ká-
bítószer hatása alatti állapotának, illetve kábítószer fo-
gyasztásának vagy tartásának ellenõrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Jelen intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) Hvt. 79 §-ában meghatározott
személyi állománya vonatkozásában

a) a szolgálati, illetve munkahelyen való kábítószer ha-
tása alatti állapot, vagy ilyen szer fogyasztásának felderí-
tésére, illetve megelõzésére, valamint

b) a kábítószernek minõsülõ anyagnak a szolgálati vagy
munkahelyen – magánál vagy elrejtve – tartás felderítésé-
re, illetve fogyasztásának megelõzésére,

c) az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) Preventív Igazgatóság,
Alkalmasság-vizsgáló Intézetben a foglalkozás-egészség-
ügyi alkalmasság-vizsgálatok során a kábítószernek minõ-
sülõ anyagmaradványok humán testnedvekbõl történõ ki-
mutatására végzett vizsgálatokra.

2. A szûrõvizsgálat céljából levett humán minták elem-
zését az MH HEK Tudományos Intézet Toxikológiai Ku-
tató Osztály (a továbbiakban: MH HEK TI TKO) akkredi-
tált laboratóriumában kell végrehajtani.
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A szûrõvizsgálattal kapcsolatos tájékoztatás, képzés,

szakanyag-kezelés

3. A kábítószernek minõsülõ anyag fogyasztásának el-
lenõrzésére irányuló rendszerrõl

a) a személyi állományt a szükséges mértékû általános
formában, a Honvédelmi Közlönyben, jelen és szakmailag
kapcsolódó jogi normák tartalmáról a megjelenésüket kö-
vetõen legfeljebb egy hónapon belül tartandó foglalkozá-
son kell tájékoztatni;

b) a szûrõvizsgálat elrendelésére jogosult munkáltatói
jogkört gyakorló állományilletékes parancsnokokat, veze-
tõket, elöljáró parancsnokokat (a továbbiakban együtt: pa-
rancsnok), a vizsgálatot végzõ egészségügyi szakszemély-
zetet, továbbá a vizsgálat elrendelésének kezdeményezé-
sére jogosultakat külön képzésen kell tájékoztatni.

4. A 3. pont szerinti tájékoztatást, képzést a MH HEK
Preventív Igazgatóság, Egészségfejlesztési Intézet (a to-
vábbiakban: MH HEK EFI) intézetvezetõ fõorvosa, vala-
mint a MH fõpszichológus, együttmûködve az MH HEK
TI TKO osztályvezetõvel – az MH Drogprevenciós Bizott-
ság, és a HM Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HM HVKF) által jóváhagyott, feladattervében meghatáro-
zottak szerint – évente megszervezi. A MH HEK preventív
igazgató a hivatásos és szerzõdéses állomány képzésére
vonatkozó programok elsõ félévi idõpontját minden év ja-
nuár 10-ig, míg a második félévre tervezetteket július
10-ig – a HM HVKF-nek közvetlenül alárendelt katonai
szervezetek parancsnokai által megküldött adatok (külön
bontásban az egészségügyi, az alegység-parancsnoki, a
szerzõdéses és a kortárssegítõ szerzõdéses állomány) alap-
ján – eljuttatja az érintett katonai szervezetek részére. A tá-
jékoztató tevékenységet elsõsorban akkreditált képzési
formában részt vevõ szakemberek, elõadók bevonásával
kell biztosítani.

5. A MH HEK preventív igazgató a HM HVKF-nek alá-
rendelt katonai szervezeteknél lévõ oktatók részére a
4. pont szerint akkreditált képzést szervez, melynek költ-
ségeit az MH HEK tervezi és viseli.

6. A csapattagozat egészségügyi szolgálataitól a 4. pont
szerinti képzésen részt vett személyek

a) felkészülnek az egyéni szaktanácsadásra, valamint
b) a katonai szervezet éves fegyelmi helyzetértékelõ ál-

lománygyûlésen tartandó, szenvedélybetegségek megelõ-
zésével kapcsolatos elõadás megtartására,

c) segítik az egyes katonai szervezetek humán szolgá-
latainál lévõ szakemberek drogprevenciós szakmai mun-
káját.

7. A katonai szervezetek egészségügyi központjainak
parancsnokai (vezetõ orvosai) és az egészségügyi szolgá-
lat kiképzett szakemberei – rendelési idõn belül – igény
szerint (eseti jelleggel is) konzultációs, tanácsadási lehetõ-
séget biztosítanak a kábítószerszûréssel kapcsolatos kér-
désekben a teljes személyi állomány részére.

8. A katonai szervezetek és egészségügyi szolgálatuk
(egészségügyi központok állománya és az alegységek
egészségügyi állománya) vezetõi éves feladattervükbe fel-
veszik, és kiképzett szakelõadójukkal végrehajtják a sze-
mélyi állomány részére a kábítószer fogyasztásával, tartá-
sával kapcsolatos prevenciós tevékenység oktatását a kö-
vetkezõk szerint:

a) az egészségügyi szakállomány akkreditált tovább-
képzése minden év elsõ félévében 100-110 órában;

b) a pszichológus állomány szintentartó képzése min-
den év második félévében 30 órában;

c) az alegység-parancsnoki állomány drogérzékenyítési
programja évente 10 órában;

d) az elõzõ alpontokba nem tartozó természetes segítõk
mentálhigiénés szemléletû képzése évente 30 órában;

e) az elõzõ alpontokba nem tartozó szerzõdéses állomá-
nyú kortárs segítõk képzése évente 30 órában;

f) az elõzõ alpontokba nem tartozó hivatásos és szerzõ-
déses állomány továbbképzése évente 5 órában;

g) az állományilletékes parancsnokok speciális drogér-
zékenyítõ programja minden évben, 5 órában.

9. A kiképzési csoportok létszáma a 8. f) pontban meg-
határozottak kivételével nem haladhatja meg a 25 fõt. Az
oktatás során az elõadók biztosítják a résztvevõk számára
az egészségügyi szolgálat által a tárgyban kiadott tájékoz-
tató anyagokat.

10. Kiképzett szakelõadóval nem rendelkezõ alakulatok
egészségügyi szolgálatfõnökei foglalkozásvezetõt igé-
nyelnek a MH HEK parancsnokától. A foglalkozási je-
gyek tervezetét a MH HEK EFI biztosítja.

11. A képzési feladat végrehajtását és annak tapasztala-
tait az idõszaki és éves jelentésekben külön szakfeladat-
ként kell jelenteni a szolgálati és a szakmai elöljárónak.

12. A MH HEK Egészségügyi Kiképzõ Bázis parancs-
noka évente, augusztus 30-ig tájékoztatja a MH HEK pre-
ventív igazgatóját a raktárban rendelkezésre álló kábító-
szer fogyasztással, tartással kapcsolatos prevenciós tevé-
kenységhez még rendelkezésre álló (anyag és eszköz)
készletrõl. A MH preventív igazgatójának igénylése alap-
ján a MH HEK parancsnok gazdasági helyettese intézke-
dik a beszerzésekre. A beszerzéseket követõen a MH HEK
preventív igazgatója intézkedik az oktatási segédanyagok
alakulatoknak történõ megküldésére. A kábítószer-fo-
gyasztással, -tartással kapcsolatos prevenciós tevékenység
költségeinek tervezését a MH HEK végzi.

13. A központi beszerzés keretében olyan, az MH HEK
TI TKO által minõségileg bevizsgált gyorsteszteket kell
biztosítani a felhasználó katonai szervezeteknek, amelyek
egylépéses gyorstesztként, egy kompetitív megkötésen
alapuló immunassy vizsgálatot tesznek lehetõvé. A gyors-
tesztnek alkalmasnak kell lennie kábítószerek, ill. pszicho-
tróp anyagok vizeletbõl történõ minõségi kimutatására
úgy, hogy a különbözõ kábítószer fajtákra nézve – speci-
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fikus antitestek segítségével – a teszt alkalmazásával
3–5, különbözõ kábító hatású anyag egyazon mintából
történõ egyidejû, egymástól független kimutatása biztosí-
tott legyen.

A szûrõvizsgálatok végrehajtása

14. A szûrõvizsgálat
a) a vizeletminta-vételbõl és a minta immunkromato-

gráfiás gyorsteszt alkalmazásával történõ elõszûrési vizs-
gálatából, továbbá

b) a gyorsteszt kábítószer-fogyasztásra utaló pozitív
eredménye esetén, a minta szakintézeti laboratóriumi el-
lenõrzõ vizsgálatából áll.

15. A 14. a) alpont szerinti vizsgálat elvégzéséhez szük-
séges vizeletminta vételéhez kizárólag az elõre kiadott és
azonosító számmal ellátott mintavételi készletben találha-
tó edények használhatók.

16. A vizeletmintákat és az immunkromatográfiás tesz-
teket a 14. a) alpont szerinti felhasználás elõtt, illetve elõ-
szûrési vizsgálat során történõ használatakor szobahõ-
mérsékleten kell tartani.

17. A teszt a lejárati idõ elteltével nem használható fel.
A teszteket csak az elrendelt vizsgálatokhoz lehet felhasz-
nálni. A tesztek felhasználásáról az egészségügyi szolgá-
latnál nyilvántartást kell vezetni, a lejárt, ill. az idõben fel
nem használt tesztekrõl jegyzõkönyvet kell felvenni.

18. A mintavételt egyénenként (egy idõben egy sze-
mély), az ellenõrzést végzõ egészségügyi szakszemélyzet
jelenlétében kell végrehajtani. A mintát adó és a mintavé-
telt felügyelõ személy csak azonos nemû lehet. A vizelet-
mintát az egységdobozban található mûanyag pohárba kell
üríttetni.

19. A mintavételt felügyelõ, illetve a mintákat kezelõ,
feldolgozó szakszemélyzetet megfelelõ egyéni védõesz-
közzel (szájmaszk, orvosi gumikesztyû) kell ellátni, és
munkájukhoz veszélyes hulladékgyûjtõ edényt kell bizto-
sítani.

20. A mintavételnél ügyelni kell minden olyan körül-
ményre, amely lehetõvé tenné a minta meghamisítását
vagy hamis minta szolgáltatását. Ezért

a) a mintaadásnak – közvetlen felügyelet mellett – víz-
vételi lehetõség nélküli, elkülöníthetõ mellékhelységben
kell történnie (nem lehet ott nyitható vízcsap és felületak-
tív anyag, míg a WC öblítõvizét lehetõség szerint el kell
színezni stb.);

b) a mintaadónál nem lehet csomag, kabát vagy olyan
tárgy, amely lehetõséget ad egy elõre levett minta valós
mintaként történõ átadására;

c) minta adása elõtt szükséges a mintaadó elõzetes kéz-
mosása az esetlegesen elõforduló kézkontamináció meg-
elõzése miatt.

21. A minta mennyisége legalább 50 ml legyen. A levett
mintából minden esetben párhuzamos „A” és „B” mintát
kell képezni úgy, hogy az „A” minta mintegy harmadát ké-
pezze a „B” minta. A mintákat a mintaadást ellenõrzõ
egészségügyi személyzet a mintavételi készletben találha-
tó csavarmenetes, mûanyag tetõvel ellátott, jól zárható
edényekbe (archiváló edények) önti. Mindkét mintát sérü-
lés nélkül el nem távolítható szalaggal le kell zárni és szál-
lításig hûtõszekrényben (+8 °C alatt) kell tárolni. Az edény
oldalán elhelyezett címkén és zárószalagon fel kell tüntet-
ni a mintaadó azonosítására szolgáló kódot, a mintavételt
végzõ nevét és aláírását, valamint a mintavétel dátumát.
Az „A” minta a helybeni, valamint pozitív minta esetében
a laboratóriumi vizsgálatokra szolgál. A „B” minta (ellen-
õrzõ minta) – a késõbbiek során esetlegesen szükségessé
váló – kontrollvizsgálatok elvégzésére szolgál.

22. Fokozott figyelmet kell fordítani a minták esetleges
elszennyezõdésének, megsemmisülésének megakadályo-
zására.

23. A mintavételt követõen a mintát a mintaadóval
azonnal azonosítani kell [a mintaadó nevét össze kell vetni
a mintaazonosító számával és a társadalombiztosítási azo-
nosító jelével (a továbbiakban: tajszám)]. A vizeletminta
valódiságát színe, hõmérséklete alapján, ellenõrizni kell.

24. Az „A” mintarész felhasználásával kell az elõszû-
rést elvégezni, melynek eredményei a következõk lehet-
nek:

a) Pozitív az eredmény, amennyiben a mintában jelenlé-
võ adott kábítószer koncentrációja a teszt érzékenységi ha-
tárát (küszöbértékét) eléri vagy meghaladja, ebben az eset-
ben a tesztzónában nincs csík.

b) Negatív az eredmény, ha az adott drog koncentrációja
a teszt érzékenységi határa (küszöbértéke) alá esik, ebben
az esetben a tesztzónában egy rózsaszín csík jelenik meg.

c) A mintában lévõ kábítószer-koncentrációtól függet-
lenül a Control Zónában (C) minden esetben, mint belsõ
beépített kontroll, megjelenik egy rózsaszín csík.

d) A teszt használhatatlan, ha egyik mezõben sem jele-
nik meg rózsaszín csík.

25. A mintavétellel egy idõben az azt ellenõrzõ egész-
ségügyi személyzetnek ki kell tölteni minden esetben a
2. sz. melléklet szerinti jegyzõkönyvet,

a) a szolgálatteljesítésre (munkavégzésre alkalmas álla-
pot) ellenõrzése céljából elrendelt szûrõvizsgálat esetén a
3. sz. melléklet szerinti jegyzõkönyvet,

b) a katonai fegyelem és biztonság érdekében, általános
megelõzési célból elrendelt szûrõvizsgálat esetén a 6. sz.
melléklet szerinti jegyzõkönyvet,

c) a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat keretében vég-
zett szûrõvizsgálat esetén az 5. sz. melléklet szerinti jegy-
zõkönyvet.
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26. Az „A” és „B” mintát a teszt kábítószer-fogyasztás-
ra utaló elváltozása (pozitivitása) esetén késedelem nélkül,
de legfeljebb 12 órán belüli megérkezést biztosító útbain-
dítással kell az MH HEK TI TKO-nak eljuttatni a kitöltött
25. pont szerinti jegyzõkönyvvel és a 4. sz. melléklet sze-
rinti vizsgálati mintakísérõ adatlappal. Külföldön történõ
szolgálatteljesítés esetén a minták a 3. és a 4. sz. melléklet
angol nyelvû változatával a szolgáltatás teljesítését vállaló
más külföldi egészségügyi szolgáltatónak is továbbít-
hatók.

27. A minták szállítására betegszállító gépjármû nem
vehetõ igénybe. A szállítással megbízott személy nem le-
het mintaadásra kötelezett.

28. A minták hûtve tárolásáról a szállítás alatt is gondos-
kodni kell (hûtõtáska). A szállítandó tartályokhoz „S. k.
felbontásra” és „Különleges adat – Orvosi titoktartásra kö-
telezett” kezelési jelzéssel ellátott borítékban mellékelni
kell a 26. pont szerinti szûrõvizsgálati jegyzõkönyvet.

29. A labor a mintákat és a 28. pont szerinti zárt boríté-
kot a 4. sz. melléklet szerinti vizsgálati mintakísérõ adatla-
pon veszi át.

30. Ha a vizeletminta vizsgálata negatív eredménnyel
jár, akkor mindkét minta („A” és „B”) megsemmisítendõ.
A mintavétel után a mintavételi eszközöket és a mintát a
fertõzõ veszélyes hulladékokra vonatkozó elõírásoknak
megfelelõen kell kezelni.

31. Ha az „A” minta pozitivitást mutat, akkor a labor a
lezárt mintát 3 hónapig (–15 °C alatti hõmérsékleten), az
MH HEK Tudományos Intézet Toxikológiai Kutató Osz-
tály Minõségirányítási Kézikönyvében leírt rendszabá-
lyok betartásával, õrzi meg.

32. A laboratórium a bizonyító értékû kromatográfiás
vizsgálatokat 20 napon belül végzi el és tájékoztatja a
megkeresõ katonai szervezet parancsnokát az eredmény-
rõl, a Minõségbiztosítási Kézikönyvben meghatározottak
szerint. Külföldön történõ szolgálatteljesítés esetén lehe-
tõség szerint rövidebb határidejû szolgáltatást kell meg-
rendelni az egészségügyi szolgáltatótól.

A szûrõvizsgálatok végrehajtásával kapcsolatos
további rendelkezések

33. A szûrõvizsgálatot elrendelõ parancs közlését és an-
nak alapjául szolgáló parancsnoki rendelkezésre vonatko-
zó adatokat az alakulat jogi és igazgatási szolgálatának
tagja vagy nyomozótisztje (a továbbiakban együtt: igazga-
tási tiszt) minden esetben a 2. sz. melléklet kitöltésével
rögzíti.

34. A foglalkozás-egészségügyi szûrõvizsgálatra útba-
indított hivatásos és szerzõdéses állomány esetében az el-
rendelõ parancsnak tartalmaznia kell, hogy az útbaindított

állomány a vizsgálat helyszínét csak a vizsgálatot végzõ
intézet vezetõjének engedélyével hagyhatja el.

35. A katonai szervezet orvosa köteles egyszerû belgyó-
gyászati, neurológiai vizsgálattal eldönteni, hogy alkal-
mas-e az érintett katona a szolgálatteljesítésre, és az erre
vonatkozó adatokat a 2. sz. melléklet 2. rovatában jelölni.

36. A kábítószerek használatával összefüggõ mentális
és viselkedészavarok megállapítása – a Betegségek és az
egészséggel kapcsolatos problémák Nemzetközi Statiszti-
kai Osztályozás (BNO10) kódlistában meghatározottak
szerint – pszichiáter szakorvos és/vagy csapatorvos által
történik.

37. Az orvos a 24. és 35. pontok szerinti vizsgálatok
eredményét jelenti a szûrõvizsgálat elrendelésére jogosult
parancsnoknak.

38. Amennyiben a katonai szervezetnek a 35. pont sze-
rinti tevékenységre megfelelõ szakképesítéssel rendelkezõ
egészségügyi szakszemélyzete nincs, az egészségügyi
szolgáltatást külön szerzõdés alapján kell biztosítani. Kül-
földön történõ szolgálatteljesítés esetén lehetõség szerint
más katonai szervezet orvosának vagy nem katonai szer-
vezet egészségügyi személyzetének szolgáltatása is igény-
be vehetõ. Ez utóbbi esetben az intézkedés angol nyelvû
mellékleteit kell kitölteni.

Az adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

39. A intézkedés alkalmazása során a szûrõvizsgálatok-
kal kapcsolatban csak a parancsnok, az egészségügyi szol-
gálat tagja, valamint a jogi és igazgatási szolgálat tiszti
rendfokozati állománycsoportba tartozó személy jogosult
a személyes adatok kezelésére.

40. Az adatkezelés során különös figyelemmel kell len-
ni a személyes és különleges adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre. Az egyes egészségügyi szol-
gáltatónál mûködtetett, védett adatkezelési rendszerekben
csak azoknak az adatai kezelhetõk, akire nézve a parancs-
nokot a szûrõvizsgálat elrendelésének jogosultsága megil-
leti.

A rendõri szervekkel való

technikai együttmûködés

41. Az egészségügyi központok parancsnokai (vezetõ
orvos, ennek hiányában egészségügyi beosztott) a helyõr-
ség kommendánssal egyeztetve részt vesznek a rendvédel-
mi szervekkel történõ együttmûködés megszervezésében
és fenntartásában, elõsegítve a HM utasítás 1. § (1) be-
kezdés b) pontja szerinti ellenõrzés és 2. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti vizsgálat jelentette feladatok koordiná-
lását.
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Záró rendelkezések

42. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 8. napon lép
hatályba, egyidejûleg a Magyar Honvédség személyi állo-
mánya kábító hatása alatti állapotának, illetve kábítószer
fogyasztásának vagy tartásának ellenõrzésével kapcsola-
tos feladatok végrehajtásáról szóló – 58/2004. (HK 10.)
HVK egészségügyi csoportfõnöki szakintézkedés hatályát
veszti.

43. A katonai szervezetek parancsnokai az intézkedés
rendelkezései alapján annak közzétételét követõ 60 napon
belül vizsgálják felül adatkezelési rendszerüket és sza-
bályzatukat, és azokat hozzák összhangba a hatályos
jogszabályi és belsõ rendelkezésekkel.

44. Az intézkedést
a) a MH vezetõi, egészségügyi, valamint jogi és igazga-

tási szolgálatának állománya teljes terjedelmében;
b) az elõzõ alponthoz nem tartozó személyi állomány a

rá vonatkozó mértékben ismerje meg.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök

1. számú melléklet
a 167/2009. (HK 5.) MH HEK intézkedéshez

A kábító hatású szerek fogyasztásának
alapos gyanújelei

Az alapos gyanújel lehet pszichés, fizikai, magatartás-
beli változás és használati tárgy.

I. csoport
Pszichés gyanújelek
1. ingerlékenység, belsõ nyugtalanság, feszültség;
2. pesszimista hangulat, reménytelenség, kedvetlenség,

közömbösség, depresszió;
3. ok nélküli hangulatváltások: örömkitörések, torzult

nevetés, bõbeszédûség, meglepõen nagy közlékenység;
4. összefüggéstelen, csapongó, bõ beszéd;
5. ingerlékenység, zaklatottság, túlérzékenység;
6. figyelem- és koncentrációképességének zavara;
7. feledékenység, figyelmetlenség, megbízhatatlanság,

felelõtlenség;
8. indokolatlan, hirtelen fáradtság, gyors kimerülés, a

teljesítõképesség indokolatlan és gyakori változása;
9. alvászavarok, aluszékonyság vagy álmatlanság;
10. térbeli és idõbeli tájékozódás zavara;
11. hallucinációk;
12. indokolatlan és rohamszerûen jelentkezõ félelemér-

zés;
13. üldöztetési téveszme;
14. öngyilkossági késztetések.

II. csoport
Fizikális gyanújelek
1. ismeretlen eredetû tûszúrások, elsõsorban a karokon,

a combok belsõ felületén, a bokák környékén, a nyakon, a
halántékon, elfekélyesedett, gennyes sebek az elfertõzõ-
dött szúrások helyén;

2. beesett arc, kimélyültebb szemgödör;
3. a pupillák szûkebbek, tûszerûen összehúzódtak, vagy

tágabbak, mint általában. A szemek környéke duzzadt, a
szem vörös, gyulladt;

4. a bõr – különösen az arc bõre – hamuszürke vagy sá-
padt, esetleg kékesen elszínezõdött;

5. folyamatos szájszárazság;
6. orrfolyás, könnyezés, nyáladzás, kisebesedett orrkör-

nyék;
7. étvágytalanság, gyakori hányinger, hányás, hasme-

nés, erõteljes fogyás;
8. túlzott érzékenység a külsõ – zaj, fény, hang, fájda-

lom – ingerekkel szemben;
9. légzési nehézségek;
10. a testhõmérséklet drasztikus ingadozása, hõhullá-

mok;
11. szívpanaszok, a vérnyomás és a pulzus szélsõséges

változása;
12. hirtelen és erõsen romló fogazat;
13. csillapíthatatlan mozgáskényszer, erõs izzadás,

rendkívüli szomjúság;
14. remegõ kezek, koordinálatlan mozgás, járás.

III. csoport
Magatartásbeli gyanújelek
1. hirtelen, indokolatlan teljesítményromlás;
2. társas kapcsolatok lazulása, majd megszûnése;
3. érdeklõdés beszûkülése;
4. indokolatlan zárkózottság;
5. korábbi szokások és életmód hirtelen, indokolatlan

megváltozása;
6. elhanyagolt, ápolatlan test, koszos ruházat;
7. egyre gyakoribb és megmagyarázhatatlan pénzszûke.

IV. csoport
Használati tárgyakban megmutatkozó gyanújelek
1. alumínium fóliába csomagolt kis csomagocskák, kis-

méretû plasztiktasakok;
2. különbözõ nyomott figurákkal ellátott fehér vagy szí-

nes tabletták;
3. színes ábrákkal díszített, a postai bélyegtõl kisebb

méretû bélyegek;
4. ismeretlen eredetû gyógyszerek, kapszulák, porok;
5. cigarettapapír, kézi cigarettatöltõ szerkezet;
6. kézzel sodort cigaretták, melyek a végeit sodrással

zárták le;
7. zöld- vagy barnaszínû ismeretlen eredetû növényi

törmelékek, magvak;
8. kendernövény palántaként vagy dísznövényként ne-

velése, termesztése;
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9. különbözõ, szokatlan alakú pipák;

10. szokatlan, égõ gyomnövények szagára emlékeztetõ
szag;

11. kifacsart citromok, citromlés flakonok;

12. egyszer használatos tûk, fecskendõk, bármilyen pri-
mitív, injekciózásra utaló tárgy;

13. olyan kanál, amelynek alján látszik, hogy gyakran
tartják tûz, nyílt láng fölé (kormos szennyezõdés);

14. kisméretû üveglap, zsebtükör, borotvapenge, csõ-
szerûen összesodort bankjegy, kis fém szívócsövek;

15. kicsiny levélmérleg, kis díszes szelencék ismeretlen
porral, gyurmaszerû sötét színû anyaggal;

16. üres vagy kitöltött orvosi vények.
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2. számú melléklet a 167/2009. (HK 5.) MH HEK intézkedéshez

. sz. példány
Katonai szervezet megnevezése
Nyt.szám:

Jegyzõkönyv
szûrõvizsgálat elrendelésérõl szóló parancs közlésérõl

Készült a fenti katonai szervezet hivatalos helyiségében
a Magyar Honvédség személyi állománya kábítószer hatása alatti állapotának, illetve kábítószer fogyasztásának vagy

tartásának ellenõrzésérõl szóló 26/2008. (HK 7.) HM utasítás 4. § alapján

a (elrendelõ pontos beosztása) …/20…… . számú parancsában

– szolgálatteljesítésre (munkavégzésre) képes állapot ellenõrzése céljából (kábító hatású szer hatása alatti álla-
pot alapos gyanúja)

– a katonai fegyelem és biztonság érdekében, általános megelõzési célból

elrendelte az 1. pontban leírt személy, kábító hatású szerek kimutatására alkalmas vizelet gyorsteszttel történõ, szûrõ-
vizsgálatát.

* Az elrendelés okát aláhúzással jelöljék.

1. A vizsgálatra kötelezett neve:
Születési név:
Anyja neve:
Születés helye és ideje:
Tajszáma:
Alakulat:
Beosztás (állománytábla szerint):

2. A vizsgálatra kötelezett személy nyilatkozata:

A vizsgálatot elrendelõ parancsot elõttem kihirdették. Az abban foglaltakat megértettem.
A vizsgálatnak önként alá vetem magam/nem vetem alá magam (nem kívánt törlendõ).

igazgatási fõtiszt, tiszt (nyomozó tiszt) a vizsgálatra kötelezett aláírása

Készült: 2 példányban
Egy példány: lap
Ügyintézõ (tel.):



3. számú melléklet a 167/2009. (HK 5.) MH HEK intézkedéshez
. sz. példány

Katonai szervezet megnevezése
Nyt.szám:

Orvosi titoktartásra kötelezett!

Vizeletminta azonosító száma: ……………………………

Jegyzõkönyv
szolgálatteljesítésre (munkavégzésre) képes állapot ellenõrzése céljából (kábító hatású szer hatása alatti állapot

alapos gyanúja) elrendelt szûrõvizsgálat lefolytatásáról

1. A vizsgálatra kötelezett neve:

Születési név:
Anyja neve:
Születés helye, ideje:
Tajszáma:
Alakulat:
Beosztása (állománytábla szerint):

2. Gyanújelet igazoló klinikai tünetek (orvos tölti ki):

– A pupillák tágassága: kitágult – közepesen tág – szûk, fényre: jól reagál – lassan reagál – nem reagál
– Orr – ujjhegy próba: nem téveszt – bizonytalan – téveszt
– Ujj – ujjpróba: nem téveszt – bizonytalan – téveszt
– Nystagmus (horizontális): negatív – bizonytalan – pozitív
– Vertikális: negatív – bizonytalan – pozitív
– Romberg: negatív – imbolygó – kivihetetlen
– Nehezített Romberg: negatív – bizonytalan – pozitív
– Beszéd: jól tagolt – bõbeszédû – hadaró – dadogó – dünnyögõ
– Emlékezet: megtartott – részleges – hiányzik
– Tájékozottság (térben és idõben): jó – bizonytalan – tájékozatlan
– Magatartás: rendezett – ingerlékeny – nyugtalan – agresszív – tompult
– Egyéb tünetek: izzadás – orr/nyálfolyás – sérülések (tûszúrás)
– Egyéb megjegyzés: …………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
RR: …………………… Hgmm, Pulzus: ……………./min., vizelet pH: …………….
Hõmérséklet:………………….. °C

3. Egyéb adatok (anamnézis):

Italfogyasztás:………………………….. ..dl, dátum:……..… …...../……….óra/……..perc
Utolsó étkezés (mit): ………………….….., dátum:………………../………..óra/……..perc
Gyógyszerfogyasztás:…………………….…….…………, mennyit………………………..:
…………….dátum:……….../……óra/…….perc
Kábítószer fogyasztás:………………..,mennyit:…………dátum:………/…….óra/……..perc
Kábítószer módja: szájon át:……………………..injekció:………………………….
belégzés:…………………………………
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4. szûrõvizsgálatot (mintavételt) végzõ személy

Neve: ....................................... rendf: .................................... beosztása: .............................

5. Mintavétel helye: …………….………... idõpontja……….év ....hó....nap….óra…..perc.
Minta mennyisége:………………………… ml.
Körülmények:………………………………………………………………………………….

6. Kábítószer kimutatása immunkromatográfiás gyorsteszttel

Eredménye: Amfetamin: pozitív – negatív Opiát: pozitív – negatív
THC: pozitív – negatív Kokain: pozitív – negatív
egyéb: pozitív – negatív Metamfetamin: pozitív – negatív

Kijelentem, hogy a ………….…azonosító számú mintát én szolgáltattam. Az orvosi vizsgálatról, annak következmé-
nyeirõl az egészségügyi személyzettõl megfelelõ tájékoztatást kaptam, azt megértettem.

A kapott vizsgálati eredményt elfogadom – nem fogadom el.

Kelt: ………………………………, ……… év …………… hó …… nap

……………………………………
vizsgálatra kötelezett

…………………………………… ……………………………………
igazgatási tiszt (nyomozó tiszt) vizsgálatot végzõ orvos aláírása,

pecsét száma

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintézõ:
Kapják:
1. sz. pld.: MH HEK TI TKO
2. sz. pld.: Irattár
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4. számú melléklet a 167/2009. (HK 5.) MH HEK intézkedéshez
. sz. példány

Katonai szervezet megnevezése
Nyt. szám:

MH HEK Tudományos Intézet, Toxikológiai Kutató Osztály
osztályvezetõ

Budapest

Tárgy: Vizsgálati mintakísérõ adatlap

Tájékoztatom, hogy a vizsgálatot a Magyar Honvédség személyi állománya kábítószer hatása alatti állapotának, illet-
ve kábítószer fogyasztásának vagy tartásának ellenõrzésérõl szóló 26/2008. (HK 7.) HM utasítás 4. § alapján

a (elrendelõ pontos beosztása) … . számú parancsában rendelte el.

Az alábbi mintaazonosító számmal jelölt vizeletminták esetében a gyorsteszt eredménye pozitív, ezért kérem a minták
kromatográfiás vizsgálatát.

Mintaazonosító szám
Kábítószer fajtája

Amfetamin Ópiát THC Kokain Metamfetamin Egyéb

Jelölje „+” jellel a gyorsteszt során pozitív eredményt adó kábítószerfajtát!

........................... év .................................. hó .................-n

aláírás

A MH HEK Tudományos intézet, Toxikológiai kutató osztály záradéka:

A hivatkozott intézkedés
– 3. számú melléklete szerinti szûrõvizsgálati jegyzõkönyvet „S. k. felbontásra” és „Különleges adat – Orvosi titoktar-

tásra kötelezett” kezelési jelzéssel ellátott sértetlen borítékban,
– a mintákat csavarmenetes, mûanyag tetõvel ellátott, jól zárható edényben sérülés nélkül el nem távolítható szalaggal

lezártan, az edények oldalán elhelyezett címkén és a záró szalagon a mintaadó azonosítására szolgáló kóddal és a minta-
vételt ellenõrzõ személy nevével, aláírásával ellátva a mai napon átvettem.

Budapest, ................... év ........................................ hó ........................-n

……………………………………………
mintát átvevõ személy neve és aláírása

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintézõ (tel.):
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5. számú melléklet a 167/2009. (HK 5.) MH HEK intézkedéshez

. sz. példány

MAGYAR HONVÉDSÉG
DR. RADÓ GYÖRGY

HONVÉD EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Nyt.szám:

Orvosi titoktartásra kötelezett!

Vizeletminta azonosító száma:

Jegyzõkönyv
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat keretében végzett szûrõvizsgálat lefolytatásáról

1. A vizsgálatra kötelezett (mintát adó) személy

Neve: ..............................................................................................................................................................................

Születési név: .................................................................................................................................................................

Anyja neve: ....................................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: ……………………………………………………………… tajszáma: ........................................

Alakulat: .........................................................................................................................................................................

Beosztása (állománytábla szerinti): ...............................................................................................................................

2. A szûrõvizsgálatot (mintavételt) végzõ személy

Neve: …………………………………………… rendf: ………………………… beosztása: ………………………

3. Mintavétel helye: …………………………………………………………………………………………………

mintavétel idõpontja: 20…… év ............... hó ....... nap ..... óra ..... perc

Az adott vizeletminta mennyisége: ……… ml
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4. Egyéb adatok (egészségügyi szolgálat tölti ki):
Italfogyasztás:………………………….. ..dl, dátum:……..… …...../……….óra/……..perc
Utolsó étkezés (mit): ………………….….., dátum:………………../………..óra/……..perc
Gyógyszerfogyasztás:…………………….…….…………, mennyit………………………..:
…………….dátum:……….../……óra/…….perc
Kábítószer fogyasztás:………………..,mennyit:…………dátum:………/…….óra/……..perc
Kábítószer módja: szájon át:……………………..injekció:………………………….
belégzés:…………………………………

5. A kábító hatású szer kimutatására irányuló immunkromatográfiás gyorsteszttel végzett vizsgálat eredménye:

Amfetamin: pozitív – negatív Ópiát: pozitív – negatív
THC: pozitív – negatív Kokain: pozitív – negatív
egyéb: pozitív – negatív Metamfetamin: pozitív – negatív

Megjegyzés:

Kelt: ……………………………, 20…… év ………… hó …… nap

………………………………………… …………………………………………
a mintát adó személy mintavételt végzõ személy

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintézõ:
Kapják:
1. sz. példány: az érintett katonai szervezet egészségügyi szolgálata
2. sz. példány: Irattár
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6. számú melléklet a 167/2009. (HK 5.) MH HEK intézkedéshez

. sz. példány
Katonai szervezet megnevezése
Nyt.szám:
Hiv. szám:

Orvosi titoktartásra kötelezett!

Vizeletminta azonosító száma:

Jegyzõkönyv
A katonai fegyelem és biztonság érdekében, általános megelõzési célból elrendelt szûrõvizsgálat

lefolytatásáról

1. A vizsgálatra kötelezett (mintát adó) személy

Neve: ..............................................................................................................................................................................

Születési név: ..................................................................................................................................................................

Anyja neve: ....................................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: ……………………………………………………………… tajszáma: ........................................

Alakulat: .........................................................................................................................................................................

Beosztása (állománytábla szerinti): ...............................................................................................................................

2. A szûrõvizsgálatot (mintavételt) végzõ személy

Neve: …………………………………………… rendf: ………………………… beosztása: ………………………

3. Mintavétel helye: …………………………………………………………………………………………………

mintavétel idõpontja: 20…… év ............... hó ....... nap ..... óra ..... perc

Az adott vizeletminta mennyisége: ……… ml
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4. Egyéb adatok (egészségügyi szolgálat tölti ki):

Italfogyasztás:………………………….. ..dl, dátum:……..… …...../……….óra/……..perc
Utolsó étkezés (mit): ………………….….., dátum:………………../………..óra/……..perc
Gyógyszerfogyasztás:…………………….…….…………, mennyit………………………..:
…………….dátum:……….../……óra/…….perc
Kábítószer-fogyasztás:………………..,mennyit:…………dátum:………/…….óra/……..perc
Kábítószer módja: szájon át:……………………..injekció:………………………….
belégzés:…………………………………

5. A kábító hatású szer kimutatására irányuló immunkromatográfiás gyorsteszttel végzett vizsgálat eredménye:

Amfetamin: pozitív – negatív Ópiát: pozitív – negatív
THC: pozitív – negatív Kokain: pozitív – negatív
egyéb: pozitív – negatív Metamfetamin: pozitív – negatív

Megjegyzés:

Kelt: ……………………………, 20…… év ………… hó …… nap

………………………………………… …………………………………………
a mintát adó személy mintavételt végzõ személy

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintézõ:
Kapják:
1. sz. példány: irattár
2. sz. példány: a katonai szervezet egészségügyi szolgálata
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7. számú melléklet a 167/2009. (HK 5.) MH HEK intézkedéshez

. sz. példány

MAGYAR HONVÉDSÉG
DR. RADÓ GYÖRGY

HONVÉD EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Vizsgálati azonosító szám:

Nyilatkozat
drogszûrõ vizsgálathoz történõ hozzájárulásról

1. Alulírott, a Magyar Honvédség szerzõdéses katonai állományába jelentkezõ személy, tudomásul veszem, hogy az
állományba vételhez kötelezõen végrehajtandó egészségügyialkalmasság-vizsgálat része a drogszûrõ vizsgálat.

2. A drogszûrõ vizsgálat két részbõl áll:
– a vizeletminta gyorsteszttel történõ vizsgálata (tájékozódó vizsgálat), és
– pozitív eredmény esetén az ismételt, jegyzõkönyvezett vizeletminta-vétel és szaklaboratóriumban történõ mûsze-

res vizsgálat (igazoló vizsgálat).

3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a drogszûrõ vizsgálathoz nem járulok hozzá, az állományba vételhez kötele-
zõen végrehajtandó egészségügyialkalmasság-vizsgálatot nem végzik el, így a szerzõdéses katonai állományba
vételemrõl lemondok.

Kijelentem, hogy hozzájárulok/nem járulok hozzá

a vizeletminta adásához és a vizeletmintából történõ drogszûrõ vizsgálat elvégzéséhez.
(A vizsgálatra jelentkezõ döntésének megfelelõ rész aláhúzandó!)

Budapest, 200… …… hó …… nap

Nyilatkozattevõ adatai: (Kérjük nyomtatott nagybetûkkel kitölteni!)

Név: ....................................................................................................

.............................................................................................................

Születési név: ......................................................................................

.............................................................................................................

Születés helye, ideje: ..........................................................................

.............................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................

………………………………………………
nyilatkozó aláírása
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A Magyar Honvédség
Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata

honvédtiszti fõorvosának
165/2009. (HK 5.) MH KJSZ–HTF

i n t é z k e d é s e
a 2008/2009. évi influenzaszezonban

az influenzaszûrõ vizsgálatok elrendelésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, továbbá figyelemmel a Magyar Hon-
védség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járvány-
ügyi követelményekrõl, azok ellátásának, valamint az Ál-
lami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való
együttmûködésének rendjérõl szóló 21/2003. (VI. 24.)
HM–ESzCsM együttes rendelet 5. § (4) bekezdés c) al-
pontjára, valamint az MH KJSZ–HTF 1196/2008.
(HK 17.) számú intézkedésében foglaltakra, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat influenzafi-
gyelõ szolgálatával való együttmûködés érdekében az
alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata honvédtiszti fõ-
orvosának 1196/2008. (HK 17.) számú intézkedésének
13. pontja által a járványügyi jelentõszolgálat mûködteté-
sére kötelezett szervezetek közül az alábbiakban felsorolt
alakulatok egészségügyi szolgálataira:

– MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj
– MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
– MH 25. Klapka György Lövészdandár
– MH 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj
– MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti

Zászlóalj
– MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred
– MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred
– MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis
– MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
– MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
– MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj
– MH Támogató Dandár
– MH Központi Kiképzõ Bázis, Szentendre

2. 2009. 4. hetében, január 19–25. között Magyaror-
szágon jelentõsen emelkedett az influenzaszerû tünetek-
kel orvoshoz forduló betegek száma. Az országos morbi-
ditás 213,3o/oooo-nek bizonyult, mérsékelten meghaladta a
200o/oooo-et, az egész országra vonatkozó járványos küszö-
böt. Az 5. héten folytatódott a megbetegedettek számának

emelkedése: 2009. január 26. és február 1. között 43%-kal
több beteget regisztráltak a figyelõszolgálatra kijelölt or-
vosok, mint a 4. héten.

3. A Magyar Honvédségnél a járványügyi jelentõszol-
gálat mûködtetésére kijelölt alakulatok heti jelentései
alapján az alakulatok egészségügyi szolgálatánál influen-
zaszerû megbetegedéssel jelentkezõk száma – az országos
tendenciának megfelelõen – növekedést mutat.

4. Az influenzavírus kimutatására, megerõsítésére labo-
ratóriumi vizsgálat szükséges, ezért – együttmûködve az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
mûködtetett influenzafigyelõ szolgálattal – az intézkedés
hatálya alá tartozó alakulatok egészségügyi szolgálatai az
influenzaszerû tünetekkel jelentkezõ betegektõl szúrópró-
baszerûen (alakulatonként 10 fõtõl) küldjenek vizsgálati
anyagot – a mintavételi csomaghoz mellékelt tájékoztató-
ban meghatározottak szerint – az MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazgatóság,
Közegészségügyi Intézet, Járványügyi-mikrobiológiai
Osztályára.

5. A vizsgálati anyag vételéhez szükséges mintavételi
csomagot az érintett alakulatok vételezzék fel az MH Dr.
Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Preventív
Igazgatóság, Közegészségügyi Intézet, Járványügyi-mik-
robiológiai Osztályától [1097 Budapest, Gyáli út 17–19.
HM tel./fax: 223-84, tel./fax: 06 (1) 282-8216].

6. A mintavételi csomagot hûtve kell szállítani és a
felhasználás helyén tárolni, a levett mintát a szállításig
+4–+8 °C-on maximum 24 órán át lehet tárolni.

7. A vizsgálati anyag továbbítását az Országos Epi-
demiológiai Központ Légúti vírus osztályára az MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Preven-
tív Igazgatóság Közegészségügyi Intézet, Járványügyi-
mikrobiológiai Osztálya végzi, amely a kapott eredménye-
ket az alakulatok felé továbbítja.

8. Ez az intézkedés aláírása napján lép hatályba és 2009.
május 31-én hatályát veszti.*

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH KJSZ honvédtiszti fõorvos

* Az intézkedés aláírásának napja 2009. február 19.
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója*
A szerzõdés

értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésé-

nek dátuma

A szerzõdés
lejáratának
dátuma***

Keretszerzõdés
KSZTE-k javítása, karbantartása Magyarországon

a Duna sodorvonalától keletre elhelyezkedõ
területen 2009–2011. években

HM FLÜ/TREND-FIX Kft.
(10495537-2-13)

425 833,33 E Ft 2009. 01. 27. 2009. 01. 27. 2011. 12. 31.

Keretszerzõdés
KSZTE felújítása Magyarországon a Duna

sodorvonalától keletre elhelyezkedõ területen
2009–2010. években

HM FLÜ/TREND-FIX Kft.
(10495537-2-13)

152 000,00 E Ft 2009. 01. 27. 2009. 01. 27. 2011. 12. 31.

Keretszerzõdés
KSZTE javítása, karbantartása Magyarországon
a Duna sodorvonalától nyugatra elhelyezkedõ

területen 2009–2011. években

HM FLÜ/STILL Kft.
(11182751-2-11)

126 666,67 E Ft 2009. 01. 27. 2009. 01. 27. 2011. 12. 31.

Keretszerzõdés
KSZTE-k felújítása Magyarországon a Duna
sodorvonalától keletre elhelyezkedõ területen

2009–2010. években

HM FLÜ/STILL Kft.
(11182751-2-11)

42 500,00 E Ft 2009. 01. 27. 2009. 01. 27. 2011. 12. 31.

Keretszerzõdés
Fakitermelõ, famegmunkáló mûszaki gépek

kisjavítása, keigészítése szolgáltatás

HM FLÜ/HM ARMCOM
Kommunikációtechnikai Rt.

(10752210-2-51)
5 833,33 E Ft 2009. 02. 06. 2009. 02. 06. 2009. 05. 31.

Megbízási szerzõdés Hivatalos közbeszerzési tanácsadó
HM FLÜ/Dr. Kardkovács és Társai

Ügyvédi Iroda (18100521-2-41)
7 150,00 E Ft 2009. 01. 30. 2009. 01. 30. 2009. 12. 31.

Megrendelés Irodai papír beszerzés
HM FLÜ/ÁBP

ÁPISZ-BUDAPIÉRT Rt.
(10244043-2-42)

6 219,91 E Ft 2009. 02. 04. 2009. 02. 04. 2009. 03. 15.

Szállítási szerzõdés Ágyszivacs beszerzés
HM FLÜ/Sanatmöbel

Bútorgyártó Kft. (12715134-2-44)
7 545,00 E Ft 2008. 12. 31. 2008. 12. 31. 2009. 04. 30.

Szállítási szerzõdés Nyomtatványok beszerzése
HM FLÜ/Eurotronik Rt.

(11767509-2-51)
7 682,75 E Ft 2009. 01. 21. 2009. 01. 21. 2009. 01. 30.

Szállítási szerzõdés Törzsvezetési szimulátorok fejlesztése
HM FLÜ/ Nádor Rendszerház Kft.

(10507326-2-42)
15 717,38 E Ft 2009. 01. 21. 2009. 01. 21. 2009. 02. 28.

Szállítási szerzõdés Szerszámok beszerzése

HM FLÜ/ENERGOTEST
Diagnosztikai

és Automatizálási Kft.
(10349258-2-13)

9 999,70 E Ft 2009. 01. 28. 2009. 01. 28. 2009. 03. 31.

Szállítási szerzõdés
Repülõtéri tûzszerész biztonsági berendezések

beszerzése
HM FLÜ/COMBAT Kft.

(10710889-2-43)
38 217,40 E Ft 2009. 01. 28. 2009. 01. 28. 2009. 05. 31.

Szállítási szerzõdés Tûzszerész endoszkóp készlet beszerzése
HM FLÜ/OLYMPUS

Hungary Kft. (10678523-2-11)
30 841,66 E Ft 2009. 01. 28. 2009. 01. 28. 2009. 05. 31.
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A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója*
A szerzõdés

értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésé-

nek dátuma

A szerzõdés
lejáratának
dátuma***

Szállítási szerzõdés Tûzszerész segédeszközök beszerzése
HM FLÜ/ Harmónia 91 Kft.

(10700385-2-09)
15 565,32 E Ft 2009. 01. 28. 2009. 01. 28. 2009. 05. 31.

Szolgáltatási
szerzõdés

Szeged- Hódmezõvásárhely szolgálati
autóbuszjárat szolgáltatása

HM FLÜ/ Tiszabusz Kft.
(11591472-2-06)

30 888,00 E Ft 2009. 01. 15. 2009. 01. 15. 2009. 12. 31.

* Gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzékszám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója*
A szerzõdés

értéke**

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésé-

nek dátuma

A szerzõdés
lejáratának
dátuma***

Kivitelezési

Pápa MH Bázisrepülõtér „C-17
infrastruktúra-fejlesztési feladataihoz

kapcsolódóan” az 5. számú épület technikai
õrzésvédelmi rendszer fejlesztési munkái.

HM ARZENÁL Zrt.
10753754-2-5

23 917 2009. 02. 06. 2009. 02. 06. 2009. 03. 15.

Kivitelezési
HM I. objektumban a csõtörés következtében

elárasztott területek fertõtlenítési és
gombamentesítési munkái.

KIPSZER ESZ Zrt.
10838411-2-44

13 299 2009. 01. 29. 2009. 01. 29. 2009. 02. 25.

Kivitelezési

Kecskemét MH HEK Repülõorvosi
Egészségvizsgáló és Kutató Intézet „D”-i szárny

I. emeletén egynapos sebészet
fektetõblokk-elhelyezési feltételeinek kialakítási

munkái.

KLIMA VILL Zrt.
13053242-2 41

24 944 2009. 02. 11. 2009. 02. 11. 2009. 03. 30.

Kivitelezési
Pápa MH Bázisrepülõtér növényzet-karbantartási

munkái I. ütem.
KLIMA VILL Zrt.

13053242-2 41
9 842 2009. 02. 11. 2009. 03. 01. 2009. 03. 30.

Kivitelezési

Pápa MH Bázisrepülõtér „C-17
infrastruktúra-fejlesztési feladataihoz

kapcsolódóan” a 80-as és a 80/A jelû épületek
karbahelyezési munkái.

MEGA-LOGISTIC Zrt.
13117429-2-42

12 905 2009. 01. 29. 2009. 01. 29. 2009. 12. 20.

Kivitelezési
HM I. objektum „A” épület homlokzati

burkolatának felülvizsgálata.
KIPSZER ESZ Zrt.

10838411-2-44
5 850 2009. 01. 29. 2009. 01. 29. 2009. 12. 20.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek neve
A szerzõdés

értéke

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésé-

nek dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

Szállítási
Az MH missziós béke alakulatai részére

akkumulátorok szállítása

COMBAT Kereskedelmi Kft.
és 43. Nagysándor József Híradó

és Vezetéstámogató Ezred
5 073 millió 2008. 12. 10. 2008. 12. 10. 2009. 12. 31.

Vállalkozási Autóbuszok javítása
Alba Volán Zrt.

és 43. Nagysándor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred

8 millió 2009. 02. 17. 2009. 02. 17. 2009. 12. 31.

Magyar Honvédség Légijármû-javító Üzem

A szerzõdés
megnevezése

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek neve,

azonosítója

A szerzõdés
értéke
(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésé-

nek dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Árubeszerzési
keretszerzõdés

festékanyagok
MH Lé. Jü.–Festék Kft.

11426116-2-03
2000–7800 2009. 03. 02. 2009. 03. 02. 2009. 12.31.

Árubeszerzési
keretszerzõdés

kohászati anyagok
MH Lé. Jü.–Metallonova Kft.

13272061-2-10
2000–7800 2009. 03. 02. 2009. 03. 02. 2009. 12. 31.

Árubeszerzési
keretszerzõdés

szerszámkarbantartó és fogyóanyagok
MH Lé. Jü.–Berner Kft.

10498345-2-43
2000–7800 2009. 03. 02. 2009. 03. 02. 2009. 12. 31.
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SZERVEZETI HÍREK

MH HEK parancsnoki pályázati felhívás
visszavonása

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-
ségügyi fõnök) a Honvédelmi Közlöny 2009. évi 3. számá-
ban, a 260. oldalon közzétett az MH HEK parancsnok he-
lyettesi beosztásra kiírt „pályázati felhívást” visszavonja.

2009. február 27.

Dr. Németh András o. dandártábornok s. k.,
parancsnok

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ parancsnoka

pályázatot hirdet
az MH Honvéd Egészségügyi Központ,

Preventív Igazgatóság, Felülvizsgáló Intézet,
Másodfokú Alkalmasságvizsgáló Osztály

osztályvezetõ fõorvosi beosztás betöltésére

Az MH HEK, Preventív Igazgatóság, Felülvizsgáló In-
tézet, Másodfokú Alkalmasságvizsgáló Osztály osztályve-
zetõ fõorvos feladata:

– az elsõfokú alkalmasságvizsgáló bizottsági döntések
elleni fellebbezések elbírálása a bizottsági üléseken,

– szakmai feladatai (kidolgozás, értékelés, elemzés, ter-
vezés, szervezés stb.) a szervezetet érintõ felülvizsgálati
tevékenységhez, valamint az osztály irányításához, bizott-
ságainak orvos-szakmai felügyeletéhez kapcsolódnak,

– orvos-szakmai feladatai körében a szakmai elõírások-
nak megfelelõen közvetlenül végzi a másodfokú alkalmas-
ság-vizsgálatokra berendelt személyek orvosi vizsgálatá-
nak irányítását.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– foglalkozás-egészségügyi szakvizsga,
– érvényes mûködési nyilvántartás,
– hivatásos, szerzõdéses vagy közalkalmazotti jogvi-

szony vállalása,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– csapatszolgálat,
– kórházi gyakorlat (klinikai osztályon),
– pályaalkalmasság-vizsgálati tapasztalat.

A pályázathoz mellékelni kell még:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok máso-

latát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt ve-

võk betekintési jogáról,
– az osztály vezetésére vonatkozó elgondolást.

A beosztás betöltésének várható ideje: a pályázat elbírá-
lását követõen azonnal.

Bérezés, besorolás: közalkalmazottak esetén a Kjt.,
tisztek esetén a Hjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi és az
Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ
30. nap.

A pályázatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ parancsnokának címezve kell benyúj-
tani. Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

* * *

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ parancsnoka

pályázatot hirdet
az MH Honvéd Egészségügyi Központ,

Preventív Igazgatóság, Felülvizsgáló Intézet,
Felülvizsgáló Osztály

osztályvezetõ fõorvosi beosztás betöltésére

Az MH HEK, Preventív Igazgatóság, Felülvizsgáló Inté-
zet, Felülvizsgáló Osztály osztályvezetõ fõorvos feladata:

– a honvédségi és rendvédelmi szervek által kért felül-
vizsgálatok végrehajtása, döntések és határozatok megho-
zatala, a különbözõ bizottságok mûködtetése,

– a NATO egészségügyi biztosítási elvek, politikai
doktrína figyelembevételével szakterületét érintõen kidol-
gozza és karbantartja a szakmai protokollokat,

– szakterületének megfelelõen részt vesz a missziós fel-
készítésben és kiképzésben,

– szakmai feladatai (kidolgozás, értékelés, elemzés, ter-
vezés, szervezés stb.) a szervezetet érintõ felülvizsgálati
tevékenységhez, valamint az osztály irányításához, bizott-
ságainak orvos-szakmai felügyeletéhez kapcsolódnak,
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– orvos-szakmai feladatai körében a szakmai elõírások-
nak megfelelõen közvetlenül végzi a felülvizsgálatra ren-
delt személyek orvosi vizsgálatának irányítását.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– belgyógyász vagy sebész szakvizsga,
– érvényes mûködési nyilvántartás,
– hivatásos, szerzõdéses vagy közalkalmazotti jogvi-

szony vállalása,
– legalább 5 éves középszintû szakmai vezetõi és szer-

vezési gyakorlat,
– legalább 10 év csapat/intézet szintû gyakorlat,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– csapatszolgálat,
– kórházi klinikai gyakorlat,
– alkalmasság-vizsgálati és felülvizsgálati tapasztalat,
– tudományos fokozat.

A pályázathoz mellékelni kell még:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt ve-

võk betekintési jogáról,
– az osztály vezetésére vonatkozó elgondolást.

A beosztás betöltésének várható ideje: a pályázat elbírá-
lását követõen azonnal.

Bérezés, besorolás: közalkalmazottak esetén a Kjt.,
tisztek esetén a Hjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje a Honvédelmi és az
Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ
30. nap.

A pályázatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ parancsnokának címezve kell benyúj-
tani. Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

* * *

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ parancsnoka

pályázatot hirdet
az MH Honvéd Egészségügyi Központ,

Repülõorvosi Egészségvizsgáló és Kutató Intézet
(REVKI), Magassági élettani és funkcionális

diagnosztikai osztály (fizikai alkalmasságvizsgáló)
osztályvezetõ fõorvosi beosztás betöltésére

A beosztás ellátására pályázhatnak mindazon hivatásos
és szerzõdéses állományú honvédorvosok, valamint a Ma-
gyar Honvédséggel közalkalmazotti jogviszonyban álló

orvosok, akik a pályázati feltételekben írt követelmé-
nyeknek megfelelnek.

Az ellátandó beosztás megnevezése: Magassági élettani
és funkcionális diagnosztikai osztály (fizikai alkalmasság-
vizsgáló) osztályvezetõ fõorvos.

A szolgálatteljesítés helye: 6000 Kecskemét, Balaton
út 17.

Az MH HEK REVKI Magassági élettani és funkcionális
diagnosztikai osztály (fizikai alkalmasságvizsgáló) osz-
tályvezetõ fõorvos feladata:

– irányítja az osztály tevékenységét, tudományos kuta-
tómunkát végez,

– együttmûködik az MH HEK társintézeteivel,
– szervezi és irányítja a repülõorvosi funkcionális diag-

nosztikai vizsgálatokat és a fizikai alkalmassági vizsgála-
tokat,

– a NATO repülõ-egészségügyi Egyezmények (Egysé-
ges Védelmi Elõírások) szellemében szakterületét érin-
tõen kidolgozza és karbantartja a szakmai protokollokat,
fejleszti a magasság-élettani vizsgálatok adatbázisát,

– alkalmassági vizsgálatok során együttmûködik a Re-
pülõorvosi és a Katonai Alkalmasságvizsgáló Osztályok-
kal a diagnosztikai vizsgálatok végrehajtásán, a minõsítési
eljárások fejlesztésén.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– repülõorvostan és belgyógyászati szakvizsga,
– repülõalakulatnál eltöltött legalább 3 év csapatgya-

korlat,
– hivatásos, szerzõdéses vagy közalkalmazotti jogvi-

szony vállalása,
– nyolc évnél hosszabb szakorvosi mûködés,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– legalább 10 éves repülõorvosi szakmai gyakorlat,
– legalább 8 éves kórházi szakmai gyakorlat,
– alkalmazóképes informatikai ismeretek.

A pályázathoz mellékelni kell még:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok máso-

latát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt ve-

võk betekintési jogáról,
– az osztály vezetésére vonatkozó elgondolás-terve-

zetet.

A beosztás betöltésének várható ideje: a pályázati elbí-
rálást követõen azonnal.

368 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



Bérezés, besorolás: közalkalmazottak esetén a Kjt.,
tisztek esetén a Hjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi és
az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ
30. nap.

A pályázatot az MH Dr. Radó György Honvéd Egész-
ségügyi Központ parancsnokának címezve kell benyúj-
tani. Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora
pályázatot hirdet

oktatói munkakör betöltésére

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények ve-
zetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 4. §-a alapján pályázatot hirdetek
az alábbi oktatói munkakör betöltésére:

Bolyai János Katonai Mûszaki Kar Informatikai
Rendszerek Védelme Tanszék

– egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott, határozott ide-
jû munkaviszony)

A munkakörök betöltésének általános feltételei
Egyetemi docensi munkakörben az alkalmazható, aki a

vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetel-
ményeknek megfelel, továbbá:

a) rendelkezik doktori (PhD) fokozattal;
b) rendelkezik legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

ezen belül legalább 4 éves felsõoktatásban szerzett szak-
mai tapasztalattal;

c) teljesítette az adjunktussal szemben támasztott köve-
telményeket;

d) emberileg és szakmailag egyaránt alkalmas a keve-
sebb gyakorlattal rendelkezõ munkatársak irányítására,
segítésére;

e) tudományterületét átfogóan ismeri, szûkebb szakte-
rületének elmélyült kutatója, nemzetközi szintû ismereté-
vel rendelkezik;

f) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt ve-
võk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájá-
nak vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõ-
adást tartson;

g) ismereteit képes logikus rendszerbe foglalva írásban
és szóban átadni, továbbá magas színtû tananyag-kidolgo-
zó és ismeretátadó készséggel rendelkezik;

h) önálló tudományos eredményei vannak, ezekrõl nem-
zetközi fórumokon is képes számot adni.

Sajátos követelmények:
Egyetemi docens (1 fõ közalkalmazott, határozott idejû

munkaviszony)
– rendelkezzen informatikai, villamosmérnöki, alkal-

mazott matematikusi vagy programtervezõ matematikusi
egyetemi végzettséggel;

– rendelkezzen felsõoktatási gyakorlattal, megfelelõ tu-
dományos kutatási és fejlesztési tapasztalattal a számítás-
elmélet és az információelmélet területén;

– rendelkezzen ismeretekkel és legyen képes oktatni a
kriptográfia és a hálózatbiztonság területén;

– ismerje a szakterülete legújabb hazai és nemzetközi
eredményeit;

– rendelkezzen a szakterülettel kapcsolatos publikáci-
ókkal.

A pályázatnál elõnyt jelent az informatikai rendszerek
biztonságához kapcsolódó tárgyak oktatása terén szerzett
tapasztalat.

A munkakör a pályázat elnyerése esetén 2009. augusz-
tus 1-jétõl tölthetõ be.

A nyertes pályázóval 6 hónap idõtartamra szóló határo-
zott idejû közalkalmazotti jogviszony kerül létesítésre.

A munkakör részletes feladatait a munkaköri leírások
tartalmazzák.

Közalkalmazottak besorolása (illetménye) a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerint történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének, munkakörének (beosztásának) meg-

nevezését;
– eddigi szakmai tevékenységet;
– a fontosabb publikációs és tudományos munkáinak

jegyzékét;
– idegennyelv-tudását;
– az oktató-nevelõ és tudományos munkájára vonatkozó

jövõbeni célkitûzéseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázati szöveget;
– részletes szakmai önéletrajzot (aláírva);
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokoza-

tot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat közjegyzõ által hi-
telesített másolatát;

– egyetemen kívüli pályázó esetén három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt és munkakör alkalmassá-
got igazoló orvosi igazolást;

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázati anya-
gába az illetékes bizottságok, tanácsok, személyek bete-
kinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi
Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálása a beérkezési határidõt követõ elsõ
Szenátusi Ülésen történik.
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A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, rektor 1101 Bu-

dapest, Hungária krt. 9–11. Levélcím: ZMNE 1581 Buda-
pest, Pf. 15.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem ………..……………… munkakö-
rére”.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
Emberi Erõforrás Osztály, telefon: 06 (1) 432-9009; HM
29-009.

Prof. Dr. Szabó János nyá. dandártábornok s. k.,
rektor
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Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Dr. Révész Gyula mk. ezredes H 034906

2. Illés Krisztián fõhadnagy H 020156

3. Kalcsó Ferenc zászlós H 032307

4. Kálomista Attila Zsigmond törzsõrmester H 032055

5. Kiss Róbert zászlós H 020404

6. Tószegi Péter százados H 033861

7. Unti Lajos õrnagy H 032596

8. Vass József fõtörzsõrmester H 029695

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Höfler Attila szakaszvezetõ S 022033

2. Jakab Zoltán törzsõrmester S 012713

3. Oláhné Szabó Márta szakaszvezetõ S 025804

4. Pócs László tizedes S 013017

5. Szabad István tizedes S 020119

6. Szabó Péter Zoltán szakaszvezetõ S 025416

7. Szabó Zoltán fõtörzsõrmester S 020300

8. Vajda Péter szakaszvezetõ S 028953

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Keresztúri László ezredes N 015887

Dr. Sándor Judit õrnagy s. k.,
irodavezetõ



Helyesbítés

A 2008. HK 18. számában az 1402. oldalon a régi típusú szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl szóló MH KIAK
közlemény tévesen jelent meg, mert az alábbi két mondat lemaradt:

Az „MH-I” jelzésû szolgálati igazolványok nyilvántartása lezárásra került.
Az „MH-I” jelzésû szolgálati igazolványok használata 2008. december 1-jétõl érvénytelen.

A közlemény helyesen ezen két mondattal és a táblázattal együtt érvényes.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gondol-
kodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzá-
járul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

372 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot. Két
részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra
tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért
is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be
a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pálya-
futását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi
munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft �

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft �

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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